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  תיאור העבודה   00.01

קווי סניקה  ובנית מכון שאיבה לביוב גולמי במסוף נהר , מכרז זה מתייחס לביצוע קווי ביוב   

 הירדן

  :כוללת את המרכיבים הבאיםהעבודות   

  .מתקן הקיים לתחנת השאיבה החדשהביצוע קווי ביוב מה  .א  

  .בנית תחנת שאיבה חדשה  .ב  

  ביצוע קו סניקה  .ג  

  מכני חשמלי -עבודות אספקה והתקנת ציוד אלקטרו .        ד                

  חשמל עבודות  .ה  

    עבודות פיתוח  . ו  

  

  אתר הבנייה  00.02

הפעיל במשך כל ,  הירדן נהרתשומת לב הקבלן מופנית למיקום העבודה בכניסה למסוף  .א  

הפעילות והעבודה השוטפת  כי בזמן עבודתו נמשכת, על הקבלן לקחת בחשבון. ימות השנה

י תיאום מוקדם תוך קיום "על הקבלן לבצע את עבודותיו עפ, אי לכך. בכל שטח המסוף

על הקבלן ללמוד היטב את שיטת הפעילות ולתכנן את . הפעילות השוטפת של המסוף

  .אםעבודתו בהת

שייתכנו שעות בהן יידרש להפסיק את עבודתו  הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך    

  .באזורים מסוימים

ולא תהיה כל , שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה בנוחיות הציבור, הקבלן מתחייב     .ב

או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי , הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל אדם

שלטי הסבר על הפעילות , הפרדה, לצורך כך יבצע הקבלן על חשבונו גידור. כלשהו

וינקוט בכל האמצעים הדרושים , )בעברית ובאנגלית(שלטי אזהרה והכוונה , המתבצעת

  .מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור-על

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא . העבודה תבוצע בסמיכות לשמורת הירדן     .ג

  .ה בנכסי הטבע הקיימים וברצועת הנחלתהיה פגיע

   

   תקופת הביצוע  00.03

   .לחוזה' על הקבלן לסיים את כל העבודה בהתאם למוגדר בנספח טז  

העבודה באם פורטו ) שלבי(או חלקי /כי עמידה בלוח הזמנים ומשך ביצוע העבודה ו, מודגש בזאת  

יהיה לנקוט בכל האמצעים הינו אחד מעיקרי החוזה ועל הקבלן , חוזה זה/במסמכי מכרז

  .הנדרשים על מנת למלא דרישה זו בהתאם למפורט במסמכי החוזה

  

  עבודה בתחום השדות החקלאים של קיבוץ מעוז חיים  00.04

ימים לפני תחילת  7. חלק מהעבודות הן בתחום השדות החקלאיים של קיבוץ מעוז חיים  .א

העבודה מול מזכיר משק  יתאם הקבלן את, בשטח השדות החקלאים מעוז חייםהעבודה 

 . מעוז חיים

 . במקביל  יש לעדכן את המפקח   .ב



  

  למכרז 27/6/17שהועבר לירון בן מנשה יבה וקו סניקה נהר הירדן חומר מכון שא – 2017יולי   –2400-6 –. מ.ל.ת

9

ואין לפגוע בצינורות ההשקיה או כל אביזר חקלאי הנמצא  רבזמן העבודה יש להיזה  .ג

בביצוע החפירות והתנועה בשטח יש לסמן מראש את הצינורות לאחר תאום עם . בשטח

 .הקיבוץ לגבי מיקום הצנרת

 .הקבלן לציוד ולצנרת בשטחים החקלאיים יתוקן מידית  כל נזק שיגרם בגין עבודת  .ד

 . הקבלן מתחייב בגמר העבודה להחזיר את השטח לקדמותו  .ה

החזרת השטח ל ולאחר החזרת השטח לקדמותו הקבלן יזמן את נציג השטח ויערך פרוטוק  .ו

 .לקדמותו והקיבוץ מאשר 

  . חודשים 3הקבלן מתחייב לסיים את עבודותיו בתחום החקלאי בתוך   .ז

  

  עבודה במשמרות  00.05

  .ז יעבוד גם במשמרות"הקבלן יבצע את העבודה ברציפות ומידה ויידרש לעמוד בלו .א  

  .הפועלים ומנהל העבודה יוחלפו בין משמרת למשמרת                    

לקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה לתשלום נוסף אם כדי למלא את הוראות לוח הזמנים  .ב

  .ביותר משמרת אחת  של פועלים ליום יהיה עליו לעבוד

לקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה לתשלום נוסף עבור המקרים בהם יידרש להפסיק את  .ג

  .או לעבוד במועדים חריגים  בגלל פעילות במסוף/העבודה למספר שעות במשך היום ו

  .ל הינה קובעת וסופית"בנושא הנהמפקח פסיקת  .ד 

  

  בדיקות מוקדמות  00.06

   -:רואים את הקבלן כמי ש, לחוזה 6בהמשך לאמור בסעיף   .א  

, מיקומם של המתקנים, דרכי הגישה, מכיר היטב את האזור בו תבוצע העבודה  )1

  .'תנאי עבודה באתר וכו

מודע לכך כי העבודה מתבצעת בקרבת מסוף פעיל הממשיך את פעילותו ללא   )2

   .הפרעה

   .עבודת קבלנים נוספיםמודע לכך כי באזור עובדים ומתוכננת   )3

כתבי , התכניות, את המפרטים, לפני הגשת הצעתו, הכיר והבין היטב, למד  )4

וכי בהצעתו הביא בחשבון את כל , על כל המצורף לו, הכמויות וכן את החוזה

  .תנאי העבודה ופרטיה

, הבנה של המסמכים-או באי/הכרה ו-לא תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי  

   .או פרטים אחרים כלשהם/ום וסביבותיו והתנאים במק

לרבות , שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה שהוצע על ידו  )6

מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל , התעריפים והמחירים שבכתב הכמויות

   .התחייבויותיו לפי החוזה

תנאים הקשורים לביצוע על הקבלן לבדוק היטב את כל ה, מבלי לפגוע בכלליות האמור .ב

כוח העבודה ויתר הנתונים , הציוד, פי חוזה זה בנוגע לאספקת החומרים- התחייבויותיו על

לא תישמע , אשר על כן. אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה במועדו

במיוחד לא תישמע כל טענה כי חוסר . במהלך ביצוע החוזה כל טענה בדבר חוסר כל אלה

בציוד או בכוח אדם יהוו צידוק לאיחור כלשהו בהשלמת ביצועו של העבודה כל , מריםבחו

  .שלב ושלב הקבוע בחוזה או להשלמת העבודה במועד הקבוע בחוזה
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  תכניות למכרז ולביצוע  00.07

לפני הביצוע וגם ". למכרז"התכניות המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות  .א

" לביצוע"החותמת  או יישאו את/קט יימסרו תכניות אשר יסומנו ובמהלך ביצוע הפרוי

  .אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ביחס לתכניות למכרז מסיבות כל שהן

לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויי או שינוי במחירי היחידה עקב עדכונים  .ב 

או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו  המנהל שומר לעצמו זכות לגרוע. לפי החלטת המנהל

  .במכרז

ידי המפקח חתומות -לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן על .ג

כל עבודה .המהדורה האחרונה של כל תכנית לביצוע היא הקובעת . ומאושרות לביצוע

  .ל לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן"שתבוצע לא לפי התכניות כנ

    

  התארגנות בשטח  00.08

  : לחוזה 9בנוסף לאמור בסעיף    

  כללי .א  

תכנית מפורטת , תוך שבוע מצו התחלת העבודה, הקבלן חייב להגיש למפקח  .1

  :תכנית זו מחייבת אך ורק את הקבלן והיא תכלול בין השאר. לארגון השטח

ם פיגומי, רדיוסי סיבוב, משקל, גובה הנפה, מיקום(פירוט ציוד הבנייה  )א

  ).'וכיוב

  . שטחי עבודה ואחסנה של הקבלן וקבלני המשנה  )ב

חדר אוכל , כגון מתקני השירותים:פרוט מלא של כל מבני הקבלן   )ג

  .מיכל דלק, חניות, משרדים, עובדים

  . 'לביוב וכו, למים, סימון קווי הזנה זמניים לחשמל  )ד

  .כולל שלט הקבלן המבצע, שילוט  )ה

  .ומיגון האתרסימון תיחום   )        ו

  .כל הדרוש לביצוע וארגון מושלם של העבודה בשטח  )ז

ידי הקבלן ועל -כל השטחים והדרכים אשר בשטח ההתארגנות והאתר יתוחזקו על  .2 

ויהיו ברמה נאותה לשימוש ומעבר של , במשך כל תקופת העבודה באתר, חשבונו

  .סוגי כלי הרכב השונים והעבודה בהם

המעבר בדרכים עומדת לרשות כל גורם אחר המורשה לעבור מוסכם בזאת שזכות   .3 

בכל זמן , בהם מטעם הרשויות המוסמכות או מטעם המנהל או באישור המפקח

  .תקופת העבודה

או ציוד בצורה שיש בה /כן מתחייב הקבלן לא להניח על פני השטח חומרים ו  .4 

קבלן לתאם על ה. או כלי רכב/להפריע את תנועתם החופשית של הולכי רגל ו

לרבות דרכי גישה ופריקה ולקבל ', מנופים וכו, מראש מיקום העמדת כלים שונים

  .את אישורו של המפקח

על הקבלן להחזיר המצב לקדמותו בהתאם להוראות המפקח בכל שלב של   .5

  .העבודה שיידרש ובכל מקרה בתום ביצוע החוזה וזאת ללא כל תשלום נוסף
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ע תכנית בטיחות "הצאישור בתוך שבוע ימים מקבלת הקבלן מתחייב להעביר ל  .6

  . באתר

לאחר אישור תכנית הבטיחות הקבלן מתחייב . בטיחות ממונהי "התכנית תוכן ע

י הרשות בתכנית ותוך כדי שמירה על בטיחות העובדים והעוברים "לעבוד עפ

  . ושבים

  גידור והפרדת שטחים  .ב    

גידור מתחמי , מעקות זמניים להולכי רגל', מ 2ה גידור האתר יבוצע בגדר איסכורית בגוב    

צוותי אבטחה והכל לפי , מעקות בטיחות, תמרורים וסימוני כביש זמניים, נסיעת רכבים

   .לפי שלבי הביצוע ולפי הנחיות רשות שדות התעופה, הנחיות הרשויות

  .הכל כלול במחירי היחידה של הקבלן ולא ישולם בנפרד

  

  וגורמים אחריםתאום עם רשויות   00.09

, חוזה זה/כי בעת ובעונה אחת עם בצוע העבודות הכלולות במכרז, על הקבלן לקחת בחשבון  

על . י גורמים אחרים"או בתוך שטחי העבודות תבוצענה עבודות ע/בשטחים הגובלים איתם ו

התאום ושתוף . ולמנוע עיכובים והפרעות לעבודתם, הקבלן לתאם ולשתף פעולה עם גורמים אלה

  .ל לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהיא"פעולה הנה

בין אם הם מסומנות , כמו כן לפני תחילת הביצוע על הקבלן לוודא מיקום מערכות קיימות  

של , לתאם ולהזמין השגחה על חשבונו, לקבל אישורי חפירה על חשבונו, בתכניות ובין אם לא

  :כדוגמת, הגורם המתאים האחראי למערכת

  

  נהר הירדןמסוף  -ותהרש  .א   

במידה , הקבלן יתאם ויזמין סיור ללימוד על כל המערכות הקיימות בשטח עבור המסוף    

  .והם קיימים בשטח הביצוע של העבודה

  

  מ"תאגיד המים והביוב מועצה אזורית עמק המעינות קולחי מעינות בע  .ב  

ולחי מעינות את הקבלן יתאם וישא בכל ההוצאות על חשבונו עם תאגיד המים והביוב ק

 3לפחות , כל עבודתו במידה וצריך להזמין השגחה יזמין על חשבונו השגחה מטעם התאגיד

  .ימים לפני עבודה בגינה צריך השגחה

  

  עבודות החשמל  .ג  

ימים לפני עבודה בקרבת  3לפחות , חברת חשמלהקבלן יזמין על חשבונו השגחה מטעם     

  .חברת חשמלבנוכחות מפקח של העבודה תבוצע רק . כבלים ועמודי חשמל

  

  בזק  .ד  

ימים לפני עבודה ליד קווי תקשורת  3לפחות , בזקהשגחה מטעם , על חשבונו, הקבלן יזמין    

  .בזקהעבודה תבוצע רק בנוכחות מפקח של . תת קרקעיים

  .הגשת תוכניות לחברת בזק ואישור לפני הביצוע באחריות הקבלן                          
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  וטה  .ה  

ימים לפני עבודה ליד קווי תקשורת  3לפחות , הוטהשגחה מטעם , על חשבונו, הקבלן יזמין

  .הוטהעבודה תבוצע רק בנוכחות מפקח של . תת קרקעיים

  .ואישור לפני הביצוע באחריות הקבלן הוטהגשת תוכניות לחברת                            

  

   מועצה אזורית עמק המעינות  .       ו   

  . י הנחיות המועצה האזורית עמק המעיינות"הקבלן יעבוד עפ     

  

  .גורמים סטטוטוריים וכן גורמים נוספים כפי שנדרש  .ז  

  כמו כן על הקבלן יהיה לתאם את מהלכי עבודתו עם הרשויות הנוגעות בדבר ולקבל את       

  לת וזאת לצורך הוב' צ וכו"ומע, לרבות התאום עם המשטרה, הנחיותיהם ואישורם   

  הסדרי תנועה שנדרשים , )אם יידרש(אלמנטים גדולים ומיוחדים לרבות לווי המשטרה    

  כל ההוצאות שיידרשו ייראו ככלולות במחירי היחידה הנקובים. הכל כפי שיידרש   

  .ל הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרדש בהצעתו   

  

  רשות פינוי מוקשים

י רשות פינוי "וקשים אשר פונה עשדה מ יהעבודה היא בקרבת שדות מוקשים ובתווא

   .מוקשים

בתחילת העבודה יתקשר הקבלן לרשות פינוי מוקשים ויקבל את ההנחיות שלהם בכתב 

יש לשים לב לגדרות בשטח וסימוני שדה מוקשים אין לעלות . לפני תחילת העבודה

  .לשטח ולבצע את העבודה לפני תאום וקבלת הנחיות בטיחות לביצוע העבודה

   

  אזרחיים וצבאייםמניעת הפרעות לתנועת כלי רכב   00.10

הקבלן ינקוט על חשבונו בכל אמצעי הזהירות אשר צוינו בתכניות ונוספים למניעת הפרעות   

קביעת פנסים , תימרור, שילוט, סימון, י גידור"ותקלות לתנועות כלי רכב מכל הסוגים ע

או אנשי תצפית עם רכב /עה ומהבהבים בשעות הלילה והצבת עובדים קבועים להכוונת התנו

וכפי שמופיע בתוכנית הסדרי  צ וכפי שתקבע הרשות ולשביעות רצונה"ב לפי המקובל במע"וכיו

  .תנועה

  

  מניעת הפרעות לפעילות המסוף  00.11

במיוחד , על הקבלן לקחת בחשבון שהעבודה חייבת להתבצע בצורה שתבטיח כי פעילות המסוף  

  .ם אחרים לא יופרעו כללשימוש ברחבות ובשטחים מבצעיי

נוהלי קבע או נוהלים והוראות מיוחדים (על הקבלן למלא בדייקנות אחר הוראת מנהל המסוף   

בדבר צירי תנועה סימון גבולות אתר העבודה , ")הוראות"לצרכי העבודה שלפי חוזה זה להלן 

משמעת , י ייצורמיקום מתקנ, סידורי תאורה, רכב וחומרים, ריכוזי ציוד, ביום ובלילה כנדרש

שעות , )לרבות התקנים המיוחדים שידרשו עליהם(סוגי הציוד והרכב המותרים , שעות עבודה

  .'סידורי בטיחות וכד, וימי העבודה המותרים



  

  למכרז 27/6/17שהועבר לירון בן מנשה יבה וקו סניקה נהר הירדן חומר מכון שא – 2017יולי   –2400-6 –. מ.ל.ת

13

  

   :הקבלן יתחיל בעבודה רק לאחר שנתמלאו התנאים הבאים  

  

   ".הוראות"קבל בכתב מהמפקח את ה  .א  

יהם לרבות קבלני משנה המועסקים על ידו מכירים את ספקיו על עובד, וידא שעובדיו  .ב  

  .ההוראות ומסוגלים למלא אחריהן

   .עשה את כל הסידורים הדרושים להבטחת מילוי ההוראות  .ג  

  

האמור לעיל לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהיא ולא ישמש עילה להארכת תקופת   

  .הביצוע

  

  הגנה על שטחי סלילה קיימים  00.12

, מצע, בטון, רשה לקבלן תנועת רכב או ציוד מכני על פני שטחי סלילה קיימים מאספלטבאם תו  

כלי הרכב או הציוד חייבים להיות מצוידים בגלגלים פניאומטיים , או צורת דרך לכל צורך שהוא

י הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצון "כל נזק שיגרם לשטחי סלילה קיימים יתוקן ע, גם כך. בלבד

  . המפקח

  

  אמצעי זהירות  00.13

   :בכל אמצעי הזהירות דלהלן, על חשבונו, ינקוט הקבלן, בנוסף לאמור בסעיפים דלעיל  

הפירוק , הקבלן יקבל את אישור נציג הרשות ביחס לכלים בהם ישתמש לצרכי ההריסה  .א  

   .קרקעיים מכל סוג שהוא-והחפירה בשטחים בהם נמצאים מתקנים תת

ק כולל ציוד אלקטרוני מיוחד המיועד "הקבלן ישתמש בכל האמצעים לגילוי מערכות תת                            

  .לכך

אלא לאחר , במקומות בהם נמצאים מתקני חשמל וכבלים לא תבוצע עבודה כלשהיא  .ב  

   .שנתקבל אשור לבצעה מטעם נציג מוסמך מטעם הרשות ולפי הוראותיו

  .או אחרים בהתאם להוראות כל דין" בוניםכאן "הקבלן יתקין שלטי אזהרה כנדרש   .ג  

  .הקבלן יסמן בשילוט זמני את כל קווי המערכות בביצוע לפי הוראות המפקח    

  

  מבנים ומתקנים קיימים  00.14 

ולציוד מותקן באזור בו תבוצע , כבישים ומתקנים קיימים, הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים  

לרבות התחברות , היגרם להם כתוצאה מביצוע העבודההעבודה ויתקן על חשבונו כל נזק העלול ל

עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של . קרקעיים-או תת/או מתקנים עיליים ו/למבנים ו

על הקבלן להודיע מיד למפקח , )'מים וביוב וכד, תקשורת, לרבות צינורות חשמל(עבודת הקבלן 

   .ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו

קרקעיים העלולים להיפגע - ר מראש אצל המפקח את מיקומם של מתקנים על ותתעל הקבלן לבר  

אין זה פוטר את הקבלן מהאחריות לבדיקה של , למרות כל האמור לעיל. תוך כדי מהלך עבודתו

בטונים , לרבות עבודות חציבה, וביצוע כל העבודות, קרקעיות הקיימות-המערכות העל והתת

לרבות , קרקעיים ועיליים-למניעת פגיעה במערכות ובמתקנים תתתוך נקיטת כל האמצעים ', וכו

  .הזמנת ותיאום פיקוח של הרשויות השונות
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למבנים , הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם באתר   

הן , ולשאת בכל ההוצאות, לשביעות רצון המפקח, ומתחייב לתקנם על חשבונו, ולמתקנים

או /פסיקת המפקח לגבי ההוצאות ו. ל"שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ, ת והן העקיפותהישירו

   .הינה סופית, הפיצויים שיחויב בהם הקבלן בגין הנזקים שייגרמו

כבישים ותעלות קיימות בתמיכות זמניות או , מתקנים קיימים, על מבנים, על חשבונו, הקבלן יגן  

מפני כל נזק עקב ביצוע עבודות לפי חוזה זה , פקחלפי הוראת המ, אמצעי הגנה מתאימים אחרים

   .או המתקנים/ויהיה אחראי להמשך הפעולה התקינה של המבנים ו, לרבות אבק ופסולת

איסוף , השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגלויים, חפירות לגילוי מתקנים קיימים  

המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת ותיאום עם הגורמים , מידע לרבות חפירות מקומיות בידיים

  .חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף, ל"הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ

   

  מים וחשמל  00.15

  .על הקבלן לקחת בחשבון שעליו לדאוג להספקה של מים וחשמל הדרושים לעבודתו  

   :ייעשה הדבר לפי התנאים הבאים, באם הרשות תרשה להשתמש ברשתות הקיימות  

   .י הרשות ולפי התנאים שיקבעו לה על ידה"התחברויות תעשנה במקומות שיקבעו עה  .א

כבילה ושל הסרתם בתום בצוע , התקנת מונה,כל ההוצאות של התקנת התחברויות   .ב

על הקבלן לקחת בחשבון כי . תחולנה על הקבלן בלבד) והחזרת המצב לקדמותו(העבודה 

י קידוחים אופקיים מתחת "יינה עחציות כבישים לצורך אספקת מים וחשמל תה

  .לכבישים

על הקבלן יהיה לדאוג  על חשבונו לסדורים , או חשמל/במקרה של הפסקה באספקת מים ו  .ג

   .מתאימים להספקה עצמית

עבור צריכת החשמל והמים ישלם הקבלן בהתאם לתעריפים המקובלים ברשות לפי   .ד

   .שיותקנו על ידו ועל חשבונו, קריאה בשעונים

י הקבלן יהיו בהתאם לתקנות המחייבות על פי "כל מתקני החשמל הזמניים שיבוצעו ע  .ה

  .י קבלן המשנה לחשמל"ויבוצעו ע" בודק מוסמך"י "כנדרש בהן ע, חוק ויבדקו לתקינות

   

  משרד למפקח  00.16

  .הקבלן יקים באתר העבודה מבנה זמני עבור המפקח ומנהלת הפרויקט מטעם המזמין  

משתתפים  10-המהווה גם חדר ישיבות לכ, עמדת עבודה ושולחן דיונים למפקח המבנה כולל  

  .בחדרים נפרדים המבנה יכלול מטבחון ושירותים. ר"מ 12-בשטח של כ

עמדת מים מינרלים כולל אספקה סדירה של , למבנה תהיה הספקה סדירה של מים זורמים

  .טסידורי תברואה ואינטרנ,חשמל , מיכלי מים מינרלים מלאים

  .י המפקח"החומרים מהם יבנו המבנים ומיקומם באתר העבודה יקבעו ע  

  .ס"כ 1.0מפוצל בהספק מינימלי של  ןמזגן במבנה יותק  

  .המבנה יצויד בריהוט ובציוד משרדי מלא לפי הנחיות המפקח  

 A4סורק ומכונת צילום הכוללת , פקסימיליה, חדש וחדיש משולב מדפסתהמבנה יצויד במכשיר   

  :כולל התוכנות הבאות, עם כל הציוד הדרוש, חדש וחדישמחשב נייד  . בשחור לבן A3- ו

 Office בנארית ,במהדורה האחרונה , WINDOWS 8, MS. PROJECT ,המחשב יחובר , כמו כן

  . MB100בנפח  בחיבור מהיר לאינטרנט
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" בזק"אחד לטלפון  קו חוץ: הקבלן יתקין לשימוש הפיקוח ויחזיק על חשבונו קווי טלפון כמפורט  

  .על הקבלן לספק אמצעי חלופי לתקשורת פקס ואינטרנט" בזק"עד לחיבור  .כולל תקשורת פנים

בהתאם   טיונרים/  למדפסת ולצילום וכן יספק ראשי דיו, הקבלן יספק באופן שוטף נייר לפקס  

  .לצורך ויספק ציוד משרדי ככל שיידרש

  

  .נדרש בסעיף מיד עם צו התחלת העבודההשירותים וכל ה, הקבלן יציב את המבנה  

  .אחזקה שוטפת וניקיון יום יומי במבנה על מתקניו, הקבלן יבצע שמירה  

כולל החזרת השטח , הקבלן יפרק את המבנים הזמניים עם גמר העבודה ויסלקם מהאתר  

  . לקדמותו

  .כל החומרים יהיו רכוש של הקבלן  

, תכולתם ואחזקתם השוטפת, ם כאמור לעיללא ישולם לקבלן כל תשלום עבור הקמת המבני  

כלולים במחירי , כל ההוצאות ואחזקה והשימוש של הטלפונים. השירותים הנוספים כאמור לעיל

  .היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות

   

  שלטים   00.17

 דאח שלט, לרבות האחריות לרישום על פי כל דין, על חשבונו, יכין ויקבע באתר, הקבלן יתכנן  

הכולל בנוסף לפרטי הקבלן ומנהל העבודה את רשימת כל היועצים כמפורט ', מ 4X3במידות של 

. פלדה מגולבנת ג קונסטרוקציה"מ ע"מ 2עשוי מפח בעובי  ההשלט יהי. בדף רשימת היועצים

  .ל לוגו של רשות שדות התעופהוהשלט יכל

או היטלים /תשלומי מסים ולרבות כל , כאמור וכל ההוצאות הקשורות בהכנת השלט וקביעת  

, הקבלן הראשי המבצע/שלט יירשם שם החברהה אותוב. יחולו על הקבלן, הקשורים בשלטים

  .לרבות שמו של מנהל העבודה ומספר הטלפון שבו ניתן להשיגו בכל שעות היממה

לפני  ואשר יגיש לאישור המפקח תכנית של השלט והצבת, ידי קבלן שילוט-השלט יבוצע על  

  .הביצועתחילת 

השלטים ייקבעו . במעבר בין שלב לשלב, לא ישולם בנפרד עבור העתקת שלטים במידה ותידרש  

  .במקומות כפי שיורה המפקח ויהיו יציבים למשך כל תקופת הביצוע

י מהנדס רשוי בהתאם לדרישות חוק ותקנות התכנון "יתוכננו ע וקונסטרוקציית השלט וביסוס  

    .והבניה ותנאי האתר

שלטי , כלול במחירי היחידה השונים לספק ולהתקין שלטי בטיחות, הקבלן אחראי על חשבונו               

  .          הכל לפי הנחיות נציגי המזמין, שלטי זיהוי  על ארונות של המערכות השונות, אזהרה

  

  ערעור על גבהים קיימים  00.18

, ובה בטרם הוחל בביצוע העבודהנכללו במסמכי החוזה תוכניות הכוללות מידות  ונקודות ג  

לא ערך הקבלן את הבדיקה או ערך אותה אך . יבדוק הקבלן אותן תוכניות לפני התחלת העבודה

יראו את התוכניות , לא ערער על הגבהים והמידות הניתנות בתוכניות בטרם החל בעבודות באתר

  .ידי הקבלן- האמורות כמאושרות על



  

  למכרז 27/6/17שהועבר לירון בן מנשה יבה וקו סניקה נהר הירדן חומר מכון שא – 2017יולי   –2400-6 –. מ.ל.ת

16

  

  מניעת הצטברות מי גשמים  00.19

על חשבונו בכל האמצעים דרושים כדי , על הקבלן לנקוט, בזמן ביצוע העבודות מכל סוג שהוא  

למנוע הצטברות מי גשמים בשטח העבודה כדי להרחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את 

הרחקת מי הגשמים תיעשה בכל האמצעים כולל תעלות זמניות . אישורו המוקדם של המפקח

  .'או שאיבה וכד/או הערמת סוללות ו/ו

  

גם אם הקבלן נקט בכל האמצעים הדרושים שקבלו את אשורו המוקדם , כל נזק שייגרם לעבודות  

  .י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח"יתוקן ע -של המפקח 

   

   דוגמאות  00.20

חומרים כולל /רכיבים/בפרקים השונים שבמפרט המיוחד מפורט שיטת הגשת דוגמאות למוצרים  

  .טיפוס אב

, פרטי מפגשים, פרטי גמר, סוגי חומרים מרכיבים, הרכב חומרים, הדוגמאות יכללו גוונים              

  . 'דרישות מראה וכד, תוכניות ייצור

יום מיום קבלת צו  30על הקבלן להגיש מראש לאישור המפקח והמתכננים את הדוגמאות תוך               

  .התחלת העבודה

לקבל את אישור , רכיבים ואבי הטיפוס חייבים בנוסף לאישור המפקח, מוצרים, החומרים כל              

  .האדריכל והמתכננים הרלוונטיים

  .              דוגמאות שיאושרו יישארו במשרד מנהלת הפרויקט           

  

  רשות העתיקות  00.21

 ת"י רש"האגרה לרשות העתיקות שולמה ע .1

 4 'רשות העתיקות המצורף בנספח ד על הקבלן לפעול על פי מסמך .2

  י הקבלן ותוחזר לקבלן בחשבונות שוטפים "כל דרישה כספית של רשות העתיקות תשולם ע .3

     .לא ישולם רווח קבלן ראשי. של תשלומים לרשות העתיקות   

  כל הוצאות הקבלן כלולים , לא ישולם תשלום נוסף עבור טיפול בכל נושא רשות העתיקות  .4

 .כרז השוניםבמחירי המ   

  פיצוי לא ישולם לקבלן כל  ,העבודות בשל דרישות רשות העתיקות הפסקתבמקרה של  .5

  .קנסות ופיגוריםיוטלו וכמו כן לא    

  

  עבודות קבלנים אחרים  00.22

  .לחוזה 7.2בהמשך לסעיף               

, ק חברת בזקאו גוף ובכלל זה אך לא ר/יהא חייב הקבלן לאפשר לכל אדם ו, לפי הוראות המפקח  

, כגון קבלנים(עובדי תחזוקה וקבלנים שונים , עין נטפים, חברת החשמל, חברות סלולריות

או על ידי מי /אשר משתכני הפרויקט רשאים להתקין בעצמם ו, תקשורת והתרעהמערכות 

המפקח  /שהמזמין, ")קבלנים אחרים: "להלן(, או כל גורם אחר/או כל קבלן ו/ו) מטעמם במישרין

  .וכן לעובדיהם לבצע עבודות כלשהן באתר או בסמוך אליו, אותם אישר
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כן מתחייב הקבלן לתת לקבלנים האחרים את . הקבלן יפעל עמם בתיאום ושיתוף פעולה  

  :השירותים המנויים להלן על חשבונו

  .חשמל ותאורת עזר, שימוש במים  .1

והמערכות הקיימות , רויקטלרבות שלבי הפ, מתן אינפורמציה על העבודות נשוא הסכם זה  .2

  .בפרויקט  וסביבתו

צירי  הליכה , גישה לפרויקט  וזכות שימוש בדרכים ארעיות, מתן אפשרות כניסה לאתר  .3

  .ועוד

  .    הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים, תיאום מועדי חיבור  .4

  . תראפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי ההרמה והשינוע הקיימים בא  .5

כך שלא ייפגעו על ידי פועלי , או עבודות של הקבלנים האחרים/הגנה סבירה של ציוד ו  .6

  .הקבלן

ז של "כולל שילובם ותיאום עבודותיהם בהתאם ללו–ניהול של עבודות הקבלנים האחרים   .7

  .ז של הקבלן"הכנסת פעילויות הקבלנים האחרים בלו. הקבלן 

ולת במשך ביצוע העבודות על ידי הקבלנים האחרים ולאחר גמר ניקיון כללי וסילוק פס  .       8

  .ביצוען

תדרוך מלא של הקבלנים האחרים בהתאם לנוהלי הבטיחות של החוזה וכל שאר מחויבות   .   9

  בהתאם לחוזה ולנספחיו –הקבלן

אשר יעבוד ישירות –עבודה בהתאם להנחיות המפקח ובאישורו המנהל את הקבלן ימנה   .    10

ויהיה אחראי על  ויתאם עבודתם בהתאם לכל האמור בפרק זה" הקבלנים האחרים"עם 

  .  "הקבלנים האחרים"הבטיחות באתר לרבות עבודות 

  .בכל נושא של מחלוקת בין הקבלן לבין קבלנים אחרים הנחייתו של המפקח היא הקובעת  .   11

 .בעבור האמור לעיל לא יזכה הקבלן לכל תוספת תשלום שהיא  .12

          

  החזרת המצב לקדמותו  00.23

הקבלן אחראי על חשבונו להחזיר את המצב באזור העבודה כולל באזור ההתארגנות שלו למצבו   

  .הקודם

  

  מודד  00.24

על הקבלן להעסיק במשך כל תקופת הביצוע מודד מוסמך אשר , לחוזה 13.1' בהמשך לאמור בס  

ת ולהכנת "דרישות לשכת המיפוי של רשיהיה אחראי בין ההיתר לתיעוד המבוצע בהתאם ל

  .ת"אשר תימסרנה בסוף הפרויקט לרש MADE ASתוכניות 

  .המודד יסמן ויחתום לפני כל יציקה ובסופה  

  י מפרטי "ת עפ"לרש ותתוכניות עד 3לפחות  ןוהכי, שנים לפחות 5 -למודד יהיה נסיון של כ   

  .ת"שר   

  

  מדידה ומחיר לפי כמויות  00.25

ידי הקבלן על בסיס כמויות שבוצעו  למעשה בהתאם -על פי חוזה זה תבוצענה על העבודות .א  

או בהתאם להוראות המפקח ובכפיפות להוראות /למפרטים ולכתב הכמויות ו, לתכניות

  .ותמורת העבודה תשולם על פי המדידה האמורה, החוזה
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  :ההוראות הבאות יחולו על העבודות .ב   

ב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות ואין הכמויות הנקובות בכת  )1     

. לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי חוזה זה

-וכן על, הקטנה, ידי הגדלה-הזכות בידי המזמין לשנות את הכמויות בכל סעיף על

לא תהיה לקבלן זכות לדרוש שינויים במחירי . ידי ביטול של סעיפים בכללם

הן באם יוחלט עליהן , ל"יחידות או קביעת מחירים חדשים על סמך הכמויות הנה

  .במשך העבודה והן אם הדבר יתברר בחשבון הכמויות הסופי בגמר העבודה

ידי המפקח על סמך מדידות בהתאם לשיטה -אותן כמויות שבוצעו תיקבענה על  )2     

, שיטת המדידה במידה ולא פורטה. המפורטת במפרט המיוחד ובכתב הכמויות

תימדדנה העבודות לפי המפורט במפרט המיוחד ובאם שיטת המדידה אינה נתונה 

כל . ידי המפקח- היא תקבע בלעדית וסופית על, במפרט הכללי לעבודות בנייה

ידי - המדידות תרשמנה בספר המדידות או ברשימות המיועדות לכך ותחתמנה על

  .המפקח והקבלן

ההפחתות , התוספות, כולל כל השינויים, עבודות זהותהמחירים כוחם יפה לגבי  .ג  

באזורים ,  בין אם העבודה תבוצע בזמן אחד או בשלבים, האפשריות והעבודות החלקיות

  .בכמויות גדולות או בכמויות קטנות, שונים

לא ישתנו אם מידות הפריטים ישתנו בגבולות , מחירי פריטים הנמדדים ביחידות שלמות  .ד   

  .או גובה/או רוחב ו/ורך ומידות א 7%±

  

  מחירי עבודות שאינם מופיעות בסעיפי כתב הכמויות  00.26

שיטת התמחור תהיה , י הקבלן"באם לא קיימים בכתב הכמויות סעיפים של עבודות שמבוצעות ע  

  :כדלהלן

  .לסעיפי כתב הכמויות) בהתאמה(פרורטא   . 1  

) לא דקל שיפוצים(עדכני " דקל"מחירון אזי לפי  ,לסעיפי כתב הכמויותבאם אין התאמה   . 2  

  .העדכני" דקל"י הנקוב במחירון "בתוספת מקדם אזור בית שאן עפ

העדכני ללא תוספת עבור שעות " דקל"של מחירון  60מחירי שעות עבודה יהיו לפי פרק       

    .נוספות

  ".דקל"במחירון  60.6י יהיו כפופים בהתאם לפרק 'מחירי ציוד מכני ברג

ט "בהתאם לניתוח מחיר של הקבלן בהסתמך על עלויות שכ" דקל"אין במחירון  באם  . 3  

כתמורה סופית  12% עד י המפקח בתוספת"ניתוח שייבדק ע, וחומרים או קבלני משנה

  .ומוחלטת ומלאה בגין כל הוצאות הנהלה וכלליות ובגין רווח  כולל

  .אי הסכמה על מחיר אינה מהווה סיבה לאי ביצוע העבודה  .4  

ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען על   . 5  

י המפקח וזאת מבלי לפגוע בכל מחויבות שהיא של "שיטת העבודה תקבע ע. דעת עצמו

  .חוזה זה/הקבלן על פי מכרז

עבודה  לא ישולמו שעות. י המפקח ביומן מדי יום ביומו"רישום שעות עבודה אלו יעשה ע  .6  

  .לפי סעיף זה שלא בוצעו ולא נרשמו כאמור לעיל
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לא תשולם לקבלן תוספת רווח , 57, 07ים בפרק" דקל"י מחירון "על עבודות המבוצעות עפ  .7  

  .קבלן ראשי

                            

 המפרט הכללי והמפרט המיוחד  00.27

במהדורה , הרלוונטיים לעבודה זו כל העבודות יבוצעו ויימדדו בהתאם למפרט הכללי בפרקים  

  .אלא אם צוין אחרת בפרקים הרלוונטיים במפרט המיוחד, המעודכנת ביותר

בכל מצב המפרט הכללי והמפרט המיוחד בפרק כלשהוא מתייחסים לסעיפים שבכתב הכמויות   

  .באותו פרק

לי או באם קיימים סעיפים בכתב הכמויות בפרק כלשהוא שאין להם התייחסות במפרט הכל  

  .בפרקים אחרים במפרט הכללי והמיוחד) באם קיים(יקבע התיאור , המיוחד באותו פרק

  

  תכולת המחירים  00.28

עבור כל האמור בנספח זה לא ישולם בנפרד ועל הקבלן להכליל את העלויות במחיר היחידה של   

  .ותאלא אם כן קיימים סעיפים מפורשים בכתב הכמוי, הסעיפים השונים בכתב הכמויות

כל העבודות יהיו כלולות "או /ו" ח הקבלן"ע"או /ו..." המחיר כולל"אזכורי משפטים כגון    

ב באים כהדגשה ואין בהם לגרוע "וכיו..." לא תשולם כל תוספת מחיר, או/ו" במחירי היחידה

  .מהאמור לעיל

  

  מהנדס ביצוע ומנהל עבודה  00.29

ביצוע הצוות יכלול לפחות מהנדס  :העבודההקבלן הראשי יעסיק צוות האחראי לביצוע 

  .ומנהלי עבודה

שנים בביצוע  7מהנדס הביצוע מטעם הקבלן יהיה מהנדס אזרחי רשום בעל נסיון של 

   .פרויקטים של הנדסה אזרחית

שנים בהקמת פרויקטים ברמת מורכבות דומה  10מנהל העבודה יהיה בעל נסיון של לפחות 

  .מורשה מטעם משרד הכלכלה, בארץ

לן יגיש שם של מנהל עבודה לאישור רק לאחר קבלת אישור המפקח המחוזי של משרד הקב

  .ל לביצוע העבודה נשוא נספח בינוי זה"הכלכלה המאשר את הסכמתו של המנהל הנ

. באתר בכל שעות העבודה במשך כל תקופת הביצוע יומנהל העבודה יהוהביצוע מהנדס 

  .בלי אישור של המפקח העבודותממקום ביצוע אותו הקבלן לא יעביר 

  

  בקר איכות  0.30

מהנדס , בנוסף למפורט לעיל, הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו במקום ביצוע העבודה

, במשך כל שעות העבודה, אשר יהיה נוכח בקביעות, אזרחי שישמש בקר איכות מטעמו

ים ואיכות החומר, במטרה לערוך בדיקות איכות ביצוע העבודה, במקום ביצוע העבודה

הקבלן רשאי למנות את מהנדס הביצוע "). בקר איכות: "בחוזה זה(המושקעים במבנים 

  .כבקר איכות
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כנדרש בהיתרי הבניה והקבלן " אחראי ראשי לביקורת"בקר איכות ימלא גם תפקיד 

יום  15מתחייב לגרום לכך כי הנציג יחתום על הטפסים הנדרשים ברשות המקומית תוך 

  .ממועד חתימת ההסכם

  

, והמתאימה לביצוע העבודות, ISO 9002י "י ת"הקבלן יכין תוכנית בקרת איכות כנדרש עפ

בקר האיכות ידווח על הבדיקות על סמך . לרבות מערכת טפסי בקרת איכות מתאימה

.ויאשרם בחתימתו, מערכת טפסים זו
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  רשות שדות התעופה
  

  צנרת גרביטציונית וצנרת סניקה ,מכון שאיבה
  דןמסוף נהר היר

  
  

  מפרט מיוחד -   2'גנספח 
  

  רשימת הפרקים
  

  
  פיתוח האתר, עבודות עפר -  401פרק 

  עבודות בטון -  402פרק 

  עבודות טיח וריצוף -  403פרק 

  ציפוי ואיטום, עבודות צביעה -  404פרק 

  אספקה והתקנת ציוד אלקטרו מכני חשמלי -  405פרק 

  עבודות מסגרות -  406פרק 

  אביזרי צנרת ,עבודות צנרת -  407פרק 

    עבודות חשמל ופיקוד -  408פרק 
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  עבודות עפר ופיתוח האתר  - 401פרק 

  

  עבודות עפר.  א

  

  כללי    401.1

תוכניות והנחיות , "מפרט הבינמשרדי"ב 01עבודות עפר תבוצענה בהתאם לפרק 

על הקבלן לבדוק היטב את , מ"בנוסף לאמור בסעיפים השונים במט. יועץ הקרקע

אתר העבודה ולהביא בחשבון את אופי הקרקע ואת התנאים טיב הקרקע ב

  .והמגבלות המיוחדות לעבודה זו בעת קביעת מחירי היחידה

  

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטחון הדרושים במשך עבודתו בהתאם 

שילוט בשלטי , הארה, גידור, בכל הנוגע לדיפון ותמיכת החפירה, לתקנות ולדרישות

להבטיח הן את העובדים והן את המבקרים בסביבת שטח  כדי', אזהרה וכו

  .העבודה

  

י "הוכן ע(ח מאת יועץ הקרקע לגבי תחנת השאיבה "לנוחיות הקבלן מצורף דו

  ).יעוץ לביסוס מבנים וגאוטכניקה –מ "משרד מכטה גאוטכניקה בע

ל אינה פותרת את הקבלן מלבוא ולבדוק בעצמו את סוגי "מסירת האינפורמציה הנ

  .ע וטיבם בשטחהקרק

  .לא תתקבלנה כל תביעות שהן בקשר לטיב הקרקע

לא . באחריות הקבלן -קביעת הצורך . י הצורך"את דופן החפירה עפ ידפןהקבלן 

  .תשולם לקבלן כל תוספת עבור דיפון וייצוב החפירה

  

  עבודות עפר למבנים   401.2

  קע הקיים תשומת לב הקבלן מופנית לעומק החפירה הגדול הנדרש ולסוג הקר  

  .העלול לגרום להתמוטטויות דפנות החפירה

  י תקנות הבטיחות של משרד "על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים עפ  

  .העבודה והרווחה   

  

  או בעבודות ידיים לפי הצורך והנסיבות /החפירה תיעשה בכלים מכניים ו  .א  

  .ת וסוג הקרקעלמפלסים ולשיפועים הנדרשים כמצוין בתכניו, למידות     

  

  בחירת הכלים טעונה . ל"ציוד החפירה בו ישתמש הקבלן יהיה בהתאם לנ  .ב  

  .אישור המהנדס     
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  , בכל מקום בו יש להדק קרקעית החפירה או המילוי בהידוק מבוקר  .ג  

  מהרטיבות האופטימלית ולהשגת  2%להידוק וכבישה בתחום   הכוונה 

  בית כפי שנקבע בניסוי מעבדתי מהצפיפות המיר 96%צפיפות העולה על 

  .ו.ש.א.בשיטת מודיפייד א

  

  חומר המילוי יהיה חומר מובחר שהופק בחפירה ובהעדרו חומר מתאים   .ד  

  , בכל מקרה לא יכיל החומר המשמש כמילוי אבנים. שהופק מבור השאלה     

  .גושי חומר מגובשים פסולת ופסולת אורגנית     

  

  י "למקום שיאושר ע, סולת יורחקו מהאתראו פ/עודפי החומר שנחפר ו  .ה  

  .הרשויות המוסמכות     

  

  המילוי החוזר בצידי המבנה יבוצע רק לאחר אישור המפקח ויעשה   .ו  

  באמצעות חומר גרנולרי כמפורט בתוכניות בשכבות מהודקות      

  מהצפיפות המירבית כפי  98%לצפיפות של , מ לאחר ההידוק"ס 20בעובי       

  .ו.ש.א.סוי מעבדתי בשיטת מודיפייד אשנקבע בני     

  

  "בשיטת שברי אבן"מפרט לביצוע עבודות עפר והידוק שתית   401.3

  )חלק ממפרט יועץ הביסוס(

  

ל אינן תחליף לתוכניות או מפרט וכתב "הנההנחיות . לביצוע עבודות העפר הנחיותלהלן 

כל שלבי . )כחולספר (של המפרט הבינמשרדי לעבודות הבניה  01מפרט כללי , כמויות

העבודה כולה . חומרי המילוי והכלים המהדקים יאושרו על ידי יועץ הקרקע, העבודה

  .תבוצע בבקרה של מעבדה מוכרת

  

  חישוף השטח וחפירה לפי התוכניות ולמשטח אופקי עד שמתגלה קרקע   .א

  . מ מתחת למפלס גמר עבודות העפר"ס) A: (מפלס החפירה. טבעית   

  .שיפועים מסודרים על מנת לשמור על דרישות הניקוז השתית תעובד עם   

  

  . מ לפני ההידוק"ס 20 -פיזור שכבת שברי אבן בשכבה שעוביה כ  .ב

  מ ואחוז שהחומר הקטן "ס 3-15שברי האבן יהיו אבנים קשות בגודל    

  , יהיה אחיד, הדירוג בטווח שצויין למעלה. בלבד 10% -מ יוגבל ל"ס  3 -מ   

  . ת ככל האפשרעם סטיות קטנו   
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  עד לקבלת רטיבות, הרטבה מאסיבית של תשתית דרך שכבת שברי האבן  .ג

  , ההרטבה אורכת זמן רב: הערה(שתקיים את הדרישות הבאות ) בשתית(   

  ):ובמצב רטיבות הקרקע המקורית, מותנה בעונה שבה מבוצעת   

  

  (%) תכולת רטיבות נדרשת         )'מ(עומק    

   

   OPT  - 2%  +OPT + 5%        0.5   עד   

       1.0        3%  +OPT - OPT   

   OPTמעל       ומעלה 1.5     

  

  מציין את תכולת הרטיבות האופטימאלית של  OPTהסימון   *   

  יש לקחת בחשבון .  ASTM 1557בהתייחס לתקן , קרקע השתית     

  . בעומקים שונים OPT -אפשרות של שינוי ערך ה     

  

  עם , מעברים לפחות) 8(י שמונה "האבן עהידוק השתית באמצעות שברי   .ד

  הכל לפי , או שווה ערך D 212  BOMAGשל מכבש ויברציוני כבד מסוג , חפיפה   

  . הנחיות יועץ הקרקע   

  במקרה שבמהלך ההידוק שכבת האבן חודרת לשתית ללא שמושגת    

  ולחזור, )במקומות הדרושים(יש להוסיף שכבת אבן נוספת , התייצבות   

  . ידוקעל הה   

  

  ). לאחר ההידוק(מ נטו "ס 20מילוי מהודק ומבוקר בשכבות של עד   .ה

   .'למצע סוג אחומרי המילוי יתאים    

  

  לפחות מצפיפות חומר המילוי המקסימאלית 100%דרגת ההידוק הנדרשת    

  ההידוק יבוצע לאחר הרטבה . לכל הנפח המהודק ASTM  1556/7לפי     

   2%חומר המילוי עם סטיה מותרת של עד לרטיבות האופטימאלית של    

  באם . או שווה ערך BOMAG D 212הכלי המהדק יהיה מסוג  . לכל כיוון   

  , 8"מומלץ להשתמש בקונוס חול בקוטר , 3"החומר כולל אבנים מעל    

  ) A - 20( -כ: עובי השכבות הכולל בסעיף זה. לבדיקת צפיפות השדה   

  . מ בתחום משטחי אספלט"ס)  A - 35( -מ בתחום רצפות מבטון ו"ס   
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  הערות

  מוצע , על מנת למנוע ויכוחים כספיים, באם נמדדות הכמויות  .א

    :  מדידות בשטח בשלבים הבאים  לערוך     

  . מצב מקורי  .1   

  )'סעיף א(חפירה /לאחר חישוף  .2   

  ).'סעיף ד(לאחר גמר הידוק השתית דרך שכבת שברי האבן   .3   

  ).'סעיף ה(ידוק המילוי לאחר גמר ה  .4   

   

  . התשלום עבור שכבת שברי האבן שתמדד לפי נפח מדוד לפני ההידוק 

  

  השפלת מי תהום    401.4

על הקבלן להתארגן לאפשרות שיהיו מי תהום גבוהים באתר ויהיה צורך 

מ "ס 90מפלס מי התהום בתקופת העבודה לא יעלה על . י שאיבה"ע, בהשפלתם

שאיבת המים תימשך ברציפות עד . ה שמתחת לרצפהלפחות מתחת לבטון הרז

אין להפסיק את השאיבה אלא באישור מתכנן . לאחר השלמת המבנה

  .הקונסטרוקציה

או כל שיטה אחרת " שאיבה פתוחה"בשילוב " בארות"השאיבה תעשה באמצעות 

  . י יועץ הקרקע"שתאושר ע

  

תכנון והנחיות  לפני התחלת הביצוע על הקבלן להזמין יועץ הידרולגי לקבלת

  .לשאיבת מי תהום

  

יועץ , הקבלן ייעזר במומחה בנושא השאיבה, לשם ביצוע עבודות השאיבה

על הקבלן להציג בפני , הדיפון והשאיבה, לפני תחילת עבודת החפירה. הידרולוגי

את תוכנית הפעולה ולקבל את אישורם , )באמצעות המפקח(המתכנן ויועץ הקרקע 

  .לביצוע עבודות אלו

  

ולאחר שהעומסים , הפסקת עבודת השאיבה תותר רק לאחר בדיקה הידרוסטטית

. האנכיים על המבנה יהיו גדולים מכוחות העילוי הצפויים לאחר הפסקת השאיבה

  .לפחות 1.5מקדמי הבטחון הן להיפוך והן להתרוממות יהיו 

  

  תכולת מחירים

  :המחיר לעבודת השפלת מי תהום קומפלט כוללת

הנחיות לביצוע שאיבת מי תהום לפי מצב קיים של מי התהום , יח הידרולוג"דו

בדיקת , יציקת מתקן בטון, עבודות עפר, ותחזית לעליית מי התהום בזמן הביצוע

פיקוח צמוד , מילוי חוזר עד למפלס למבנה פיתוח שטח, האטימות ועבודות איטום

.של יועץ הידרולוגי לכל זמן הישיבה
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  מצעים ותשתיות    401.5

חר גמר עבודות הידוק השתית בחצר התחנה לעיל יש לחפות את שטח דרך לא

הגישה הסופית והחצר של תחנת השאיבה כמסומן בתוכניות ובשכבות מהודקות 

הפיזור וההידוק ייעשה . מ לאחר ההידוק"ס 60בעובי כולל של ' של מצעים מסוג א

לצפיפות של  הכבישה וההידוק יהיו. מ לכל שכבה"ס 20בשכבות שלא תעלנה על 

  . החיפוי יעובד וייעוצב בשיפועים כמסומן בתוכניות. MOD.AASHOלפי  98%

מחיר היחידה יכלול את האספקה הפיזור . ק"המדידה לצרכי תשלום תהיה במ

  .ההרטבה וההידוק בשלמות, והיישור

  

  חפירה תעלות להנחת צינורות ותאים ומילויין    401.6

  צינורות תהיה כמפורט במפרט הכללי  או חציבת תעלות להנחת/חפירת ו     

  לרבות ההרחבות והמרווחים מהצדדים ומתחת עבור , ובהתאם לתכניות     

  .לא יורשה שימוש בחומרי נפץ. מעטפת החול     

קווי הצינורות ותאי בקרה יונחו בתעלות החפורות בתוך מעטפת עשויה חול ים או 

, ול יהיה נקי מחומר אורגניהח. 4-16בהתאם למפרט ולתוכנית , דיונות לא מלוח

  .ויאושר מראש על ידי המהנדס, ורגבים, מפסולת האבנים

  

את המילוי , מ מתחת לקרקעית הצינורות"ס 15המעטפת תכלול את הריפוד בעובי 

  .מ מעל גב הצינורות"ס 15בצידי הצינורות ואת הכיסוי בעובי 

פיזור והידוק תוך , המעטפת תבוצע לכל רוחב התעלה החפורה עבור הצינורות

  .מ לפני ההידוק"ס 20בשכבות שעוביין לא יעלה על 

כאשר תווי הצינורות למיניהם יחצה או יבוצע לאורך דרכים מאבנים משתלבות או 

כבישי אספלט או מדרכות מאספלט קיימות או מתוכננות ימלא הקבלן את נפח 

   .ל במצע במקום האדמה מהתעלה החפורה"התעלה החפורה מעל למעטפת כנ

  

. התשלום עבור פריצת כביש או מדרכה יהיה כתוספת למחירי היחידה השונים

ההרטבה וההידוק יהיה גם הוא , הפיזור בשכבות, התשלום עבור אספקת המצע

  .כתוספת למחירי היחידה השונים

  .לא תשולם תוספת מחיר עבור העבודה במי תהום
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  עבודות בטון - 402פרק 

  

  אתרעבודות בטון יצוק ב  402.1

  .02פרק " המפרט הכללי לעבודות בטון"עבודות הבטון תבוצענה לפי    

  

  תאור עבודות הבטון  .א  

  , תא למרסקת, במסגרת עבודות הבטון היצוק באתר יבנו שוחות הכניסה    

  .משטחים, תקרות, רצפות, תא רטוב      

  

  סוגי הבטון  .ב  

  :סוגי הבטון והרכבם יהיו כדלקמן    

  

ט כמות צמנ  סוג הבטון

מינימלית 

ק בטון "למ

  )ג"ק(מוכן 

דרגת חשיפת   הערות

בטון לפי תקן 

118  

, לשכבת בטון מתחת לרצפה  180  רזה

רק , למילוי חללים בחפירה

  .לפי דרישות המהנדס

  

  2  .משטחי בטון  300  20-ב

תקרות , רצפות, לקירות  350  -30ב

  .המכון

3  

    

את שם מפעל הבטון  על הקבלן לשלוח לאישור המתכנן, לפני תחילת העבודה

  .3' ותערובת הבטונים לשיפור האטימות בדרגת חשיפה מס

  

  מרכיבי הבטון  .ג  

  

  .1' י מס"יהיה צמנט פורטלנד רגיל לפי ת    הצמנט    

  שמן , יהיו מים נקיים חופשיים מחומרים אורגניים מלח    המים    

  .וחומרים מזיקים אחרים         

  רים אורגניים טיח או חרסית חומ, יהיו נקיים מאבק  האגרגטים    

  :האגרגטים הדקים יהיו בדרוג כדלקמן. לכלוך         
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  אחוז החומר הנשא בנפה  )לפי תקן אמריקאי(נפה     

  0-5        4' מס      

  5-20        8' מס      

  10-20        16' מס      

  10-35        30' מס      

  15-35        50' מס      

  12-20      100' מס      

  

  יהיה מורכב מהסוגים האגרגט הגס לבטונים יצוקים   -       

  :הבאים         

  ):כינויי הנפות הם לפח התקן האמריקאי(         

  

  ):לפי משקל(% יהיה מורכב כדלהלן  חצץ דק         

  

  לפי משקל %  נשאר בנפה    עובר בנפה         

         -----      "3/4    0  

  בערך25     "1/2      3/4"         

         "1/2      3/8"    55-73  

         "3/8      3/16"    25-45  

  

  ):לפי משקל(% יהיה מורכב כדלקמן  חצץ בינוני         

  

  לפי משקל %  נשאר בנפה    עובר בנפה         

         -----      "1.5    0  

  15עד     1"      1.5"         

         "1      "3/4    40-55  

         "3/4      "3/8    30-35  

         "3/8      "3/16    15-25  

  

  יחס האגרגט הגס והאגרגט הדק בכל תערובות הבטון יהיה בערך     

  . -35+5ו 65+5     

  

  סוגי החצץ למבנים ולחלקי המבנים השונים ייקבעו באופן שהחצץ יהיה     

  גס ככל האפשר שלא יכיל גרגירים העולים בגודלם על הקטן בין שני 

  -:הערכים הבאים
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  .בעובי הקטן ביותר של הבטון 1/3   .א    

  .הריווח הקטן ביותר בין מוטות הזיון¾     .ב    

  

  יוסיף הקבלן מוספים , ר המתכנן ידרוש או יאשר את הדברמוספים כאש    

  :לתערובת הבטון כגון     

  חומר מאיט ) AIR ENTRANING AGENT(כולא אויר , L-10מלמנט     

  ) ACCELENATOR(או חומר מאיץ התקשורת ) RETARDER(התקשורת      

  .המוספים יהיו טעונים אישור המהנדס מראש     

  

  . כשהם מומסים בחלק ממי התערובת המוספים יוסיפו לאצווה    

  תערובת זאת תוכן בעזרת מכשיר ערבוב מכני המאפשר מדידה מדויקת      

  . תוך זמן הערבוב החדש, וחלוקה אחידה שלו בכל אצווה     

   4כמות כולא האויר תהיה כזאת שתגרום לכליאת אויר בשיעור של       

  קשרות או החומר כמויות החומר מאיט ההת -בבטון , אחוזים לפי הנפח

  . אם המהנדס ידרוש זאת, י המתכנן"מאיץ ההתקשרות ע

  יצוק הקבלן גושי בטון ניסיוניים עם כמויות משתנות של חומר מאיץ   

  .לפיהם ייקבע המתכנן את המנות הדרושות, התקשורת  

  

  תבניות לקירות  .ד  

   יהיו מלבידים חדשים שלמים ונקיים) פנים וחוץ(התבניות לקירות   .1    

  .לקבלת חלקות מוחלטת       

  

  , אם קירות הפנים או החוץ לא ימצאו חלקים מספיק יבצע הקבלן  .2    

  .טיח צמנטי להחלקתם, על חשבונו ללא תוספת מחיר        

  

  אין להשתמש בחוט שזור לקשירת תבניות ואין להשתמש בשומרי   .3    

  .מרחק מעץ       

  

  י תפסנות "ת תיעשה עשמירת מרחק בין התבניות וקשירת התבניו  .4    

  סתימת . מתכת עם נקודות שבירה ושרוולי פלסטיק נשלפים       

  מ בכל צד לאחר פירוק התבניות ושליפת "ס 2.5עד לעומק    , הפתח

  .תיעשה בטיט מלא אפוקסי, השרוולים

  

  חומר להחלקת התבניות לפי המפרט הכללי ולפי הנחיות להשתמש ביש   .5

  ).פרט לשמן(יצרן התבניות      
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  הקיטום יבוצע באמצעות סרגל . פינות הבטון הגלוי תהינה קטומות  .6    

  ).ווטה(מתאים בעל חתך משולש        

  

  יציקת הבטון  .ה  

   3.0 -חל אסור מוחלט לצקת את הבטון על ידי שפיכתו מגובה של יותר מ    

  או לחילופין ישתמש " חלונות יציקה"ולפיכך חובה על הקבלן להכין ' מ

  .ציקה או צינור גומיבשוקת י

  .ד"סבל 9000בתדירות של ) ויברטורים(את הבטון יש לרטט במרטטי מחט     

  .ע באישור המתכנן"או ש P.V.Cמחומר  Waxier stop עםרצפה את היש לצקת      

  

  פלדת זיון  .ו  

  פלדת הזיון שהקבלן ישתמש בה תהיה חדשה ומתאים לתקנים     

  .אם לתקנים וחוקת הבטוןהכנת הזיון והתקנתו בהת, הישראליים

  

  אשפרה והבשלת הבטון  .ז  

  בחומר הבשלה למבנים הידראוליים בנוסף להוראות המפרט הכללי ישתמש הקבלן     

  .י המהנדס"שיאושר עע "או ש CURING COMPOUNDיוחד מסוג  מ     

  

  הודעה על מועדי היציקות  .ח  

  שעות לפני  48על מועדי כל היציקות לפחות  למתכנן על הקבלן להודיע     

  בציון שעת התחלת היציקה והקבלן לא יורשה , תאריך ביצוע היציקה     

  אלא אם , כוחו המוסמך-י המהנדס או בא"לבצע כל יציקה ללא פקוח ע

  אם זאת יהיה הקבלן . המהנדס יתן לכך את הסכמתו המפורשת בכתב

  האחראי היחידי לטיב הבטון הדרוש בין אם היציקה בוצעה תחת פקוח 

  . ל ובין אם בוצעה בהעדר פקוח בהסכמת המהנדס"המהנדס כנ                          

  

  בדיקות  .ט   

  , י וחוקת הבטון"בדיקות המעבדה לקביעת איכות הבטון ייעשו בהתאם לת    

      .  עבודות בטון במפרט הכללי 302ועל פי האמור בפרק       

  

  עבודות בטון -אופני מדידה ותשלום   .י   

  ק הכוללת את כל העבודות ואספקת "ידת המידה לתשלום יהיה במיח    

  . התבניות לבטון חלק, המוספים. כולל בדיקות הבטון, החומרים הדרושים     

  עבור ברזל הזיון ישולם בנפרד לפי . מסווג לפי סווג הבטון ומקום יציקתו     

  .ר"עבור בטון רזה ישולם בנפרד לפי מ. ג"ק     
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  מבטון מזויין ותגדרקירות   402.2  

  מידות וזיון כמפורט , יבוצעו קירות תומכים מבטון מזויין בחתכים     

  .ח יועץ הקרקע"בתוכניות לביצוע ולפי דו     

  מוטות : הזיון, תנאי הבקרה טובים, 30 -הבטון לקירות התומכים ב       

  .739י "פלדה מצולעים או עגולים העומדים בת     

  .של המפרט הכללי 02בכפוף לפרק כל עבודות הבטון יבוצעו      

  .מ"ס 5ג שכבת בטון רזה בעובי "הקירות יוצקו ע     

  .מ"ס X 1.5 1.5בכל הפינות יבוצע קיטום      

  התבניות יהיו  . בשטחי בטון גלויים כמפורט בתוכניות יבוצע בטון חשוף     

  . התבניות יונחו אופקיות, מ לפחות"מ 23מלוחות חדשים וישרים בעובי      

  כל   ∅ 3"יש לבצע פתחי ניקוז מצינורות . מ"ס 15-12רוחב הלוחות     

   10יש לבצע מישק כל . מטר לגובה לסירוגין 1.5 -מטר לאורך ו 1.5       

    .המילוי החוזר לקיר יבוצע כמפורט לעיל. מטר לאורך     

  .יש להכין פלטקות שיעוגנו בראש הקיר, במקומות בהם מתוכנן מעקה       

  

  וםמדידה ותשל  

  .ק"התשלום עבור הקירות במ  

   ,)ק"מ/ג"ק 80( הזיוןיסודות וקיר , 30 - הספקת ויציקת הבטון ב: המחיר כולל  

 עבודות העפר, בטון רזה, נקזים, במקומות המסומנים מישקים, קיטומים, התבניות   

  . מילוי חוזר, בהחלפת הקרקע  

  



  

  למכרז 27/6/17שהועבר לירון בן מנשה יבה וקו סניקה נהר הירדן חומר מכון שא – 2017יולי   –2400-6 –. מ.ל.ת

32

  

  עבודות איטום  - 404פרק 

  

  קירות למבנה תת קרקעי עבודות איטום וציפוי  404.1

  

  מבחן לאטימות המבנה.  א  

  :המבנה יבדק במבחן אטימות כמתואר להלן  

  

  )  יום 28לאחר (, אחרי שהושלמה יציקת המבנה והבטון קיבל את החוזק הדרוש  

  ינקה הקבלן ויסיר את כל , אולם לפני ביצוע האיטום החיצוני והמילוי החוזר   

  יסתום בסתימות זמניות את , י הבטון האחריםהרצפה וחלק, הלכלוך מהקירות   

  . הפתחים במבנה וימלאו במים עד לרום הנדרש לבדיקה   

    המבנה יעמוד מלא מים במשך שלושה ימים כדי לאפשר ספיגת המים    

  . בבטון  

  

  יתוקנו מקומות הדליפה אף אם יהיה צורך , אם בתקופה זו יתגלו דליפות   

  .או מחדש אחרי ביצוע התיקוניםלרוקן את המבנה מהמים ולמל   

  

  , אם היו כאלה, או אחרי ביצוע התיקונים, בתום התקופה של שלושה ימים  

  .י המהנדס"יימדד המפלס המדויק של פני המים ויירשם ע   

  

  . יום יימדד שוב מפלס פני המים 14אחרי תקופה נוספת של    

  איידות לפי אם הפסדי המים בין שתי המדידות לא יעלו על הפסדי ההת   

  הפסדי התאיידות . ייחשב המבנה כאטום לחדירת מים, קביעת המהנדס   

  .יימדדו במיכל אטום מלא מים המושקע בתוך מי המבנה העומד במבחן   

  

  , אם ירידת פני המים במבנה תראה על הפסדים מעל הפסדי ההתאיידות  

  המקומות  יבדוק המהנדס את פני השטח החיצוניים של המבנה ויסמן את כל   

  , הקבלן ירוקן את המים מהמבנה. סימני נזילה או חלחול, שנתגלתה בהם רטיבות   

  יום  14יתקן את כל המקומות הפגומים והמבנה יעמוד במבחן אטימות נוסף של     

  .כמתואר לעיל   

  

  י המהנדס עד אשר המקומות שתוקנו יהיו "המבנה לא ייחשב כגמור ומאושר ע  

  .ביעות רצונו של המהנדסאטומים בהחלט לש   
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  ל לא ישיג הקבלן את אטימותו "אם אחרי שלושה ניסויים וביצוע התיקונים כנ  

  יידרש הקבלן לטיח את פנים המבנה במקומות הנזילה לפי , המוחלטת של המבנה   

  .THOREXALבטיח הידרולי מסוג , הוראות המהנדס   

  

  ן עבור מבחנים חוזרים וכ, עבור תיקוני הבטון במקומות הפגומים והטיח  

  .לא ישולם לקבלן וכל ההוצאות הכרוכות בכך יהיו על חשבונו בלבד   

  

  , רק אחרי שהמהנדס קיבל ואישר שהמבנה עבר בהצלחה את מבחני האטימות  

  יורשה הקבלן להתחיל בציפוי החיצוני של הקירות התת קרקעיים כמפורט לעיל     

  .ולאחריו המילוי החוזר   

  

  הרקת   בזמן . משו למבחנים ינוקזו למקומות עליהם יורה המהנדסהמים שיש  

  והעבודות האחרות   המבנה יאחז הקבלן בכל האמצעים כדי להגן על עבודות העפר    

  .לשביעות רצון המהנדס, המבוצעות באתר ולמנוע מהן כל נזק או פגיעה   

  

  קרקעיים-איטום חיצוני בביטומן לרצפה ולקירות תת.  ב  

  :קרקעיים יבוצע כדלקמן-יצוני לקירות תתציפוי ח  

  

  :ג הבטון הרזה כולל"איטום הרצפה יעשה ע  .א  

איטום בטון רזה במערכת דו שכבתית של יריעות ביט ומניות אלסטומריות 

או " חול R4פוליפז "משוריינות בלבד פוליאסטר דוגמת  SBSמושבחות בפולימר 

  ות פריימר ביטומני מסוג לרב, מ"מ 4ע בעובי "או ש" שחור R4ביטומגום "

"GS-474"  הלחמת שכבת היריעה , ר"מ/'גר 300ע בכמות "או ש" 101פריימר "או

    .מ והלחמת השכבה העליונה לתחתונה"ס 10התחתונה לתשתית בחפיפה של 

  לעיל אך ההגנה על האיטום ' איטום קירות יבוצע כמפורט בסעיף א  .ב  

  .מ"ס 3בעובי  ) קר- לק(י לוחות פוליסטירן מוקצף "תבוצע ע     

  

  טיח צמנט לקירות פנימיים תת קרקעיים.  ג  

  קרקעיים יטויחו בטיח צמנט אשר יבוצע בשתי -כל הקירות הפנימיים התת  .א  

  .מ"מ 10שכבות שוות ערך ובעובי כולל של      

  חלקים חול גס ללא חלב  3 -חלק צמנט ל 1השכבה הראשונה תיעשה ביחס    .ב  

  ).ק"נט למג צמ"ק 400(סיד      

  ).ק"ג צמנט למ"ק 500(ל עם חול דק "כנ 1:2השכבה השניה ביחס    .ג  

   1.0שכבה זו תשופשף עד לברק תוך כדי פיזור צמנט יבש בשיעור    .ד  

  .ר"מ/ג"ק     
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  ציפוי אפוקסי מגן לקירות פנימיים.  ד  

  ג הטיח בשטחים הבאים במגע עם מי הביוב בבור "ציפוי מגן לבטון יבוצעו ע  

  .הרטוב שבמכון השאיבה ובשוחת הכניסה   

  

  הכנת פני הבטון  .א  

  CURING -ב  תשומת לב הקבלן כי לצורך אשפרת הבטון רוססו פני הבטון 

COMPOUND   לפיכך אין להתחיל את ציפוי . יום 28הנעלם ומתכלה מעצמו לאחר

  .המגן לבטון לפני תקופה זו

  

  יום טמפרטורה  30תקופה של  לפני ביצוע הציפוי יעבור הבטון הבשלה תוך    

  תקופת הבשלה זו דרושה לקבלת קושי . מעלות צלסיוס לפחות 20של       

  הקטנת האלקלינית  על פני הבטון וכדי לאפשר התאוות עודף המים , נאות     

  מ העיליים של "מ 2לפחות  . להתהוות בועות, העלול לגרום בלחץ האדים     

  במקרה של ספק ליובש . י התחלת הציפויהבטון יהיו יבשים לחלוטין לפנ     

  .יש לקבוע את הרטיבות לפי הוראות היצרן, השטח     

  חופשי מחלב צמנט , לפני תחילת ביצוע הציפוי השטח חייב להיות נקי    

  .בעל חספוס מתאים ליצירת קשר מכני עם הציפוי המושם, ומזיהום כימי     

  :השטח לכלוך ובכל חומר זר אחר יוסרו מעל פני, אבק    

  .י מברשת פלדה"ע     

  .י נשיבת אויר יבש וחופשי משמן"ע    

  .י סילון חול"או ע    

  .י סילון חול או איכול בחומצה כמתואר להלן"חלב צמנט יוסר ע    

  בכל מקרה לא יותר שימוש בחומצה אם הותקנה צנרת הפלדה או חלקים     

  .ממנה     

  . כל זיהום כימי יוסר מעל פני שטח הבטון     

  י "שמנים וגריז יוסרו על ידי דטרגנט ושטיפה יסודית וחוזרת בזרם מים ע     

  . אדים או ממיס בהתאם להוראות היצרן     

  לפי הוראות , חספוס השטח יהיה בהתאם לצבע היסוד שמשתמשים בו     

  שטח נקי חופשי מחלב צמנט ובעל חספוס מתאים לציפוי יושג , היצרן     

  :בדרכים הבאים     

  .יחוספסו על ידי סילון חול -נכיים שטחים א    

  ביחס חלק , מדוללת 32 - 28% %תבוצע בחומת מלח  -איכול בחומצה     

  התמיסה תפוזר על ידי הצפה בשעור של . אחד חומצה לשני חלקים של מים     

   3עד   2החומצה תישאר על השטח  . ר של הבטון"מ 1.5 1.0- -ליטר  ל 1     

  . שטיפה יסודית וחוזרת, מים נקיים דקות ומיד תישטף על ידי     
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  .כדי למנוע התהוות מלחים על פני השטח אשר הרחקתם כרוכה בקשיים       

  ללבוש בגדים , הפועלים העובדים בחומצה חייבים להרכיב משקפי מגן    

  לדילול החומצה או הכנת תמיסה . מתאימים כולל כפופות ונעלי גומי     

  .מיכלי פלסטיק ופיזורם על שטח הבטון ישמשו     

  חיספוס ! בדילול החומצה מוסיפים חומצה למים ולא להיפך !שים לב    

  סילון החול יופעל , י סילון החול שיופעל בתהליך יבש"בסילון חול יבוצע ע     

  כדי לקבל תוצאות , ממרחק מתאים משטח הבטון ובתחום הזויות הדרוש     

  .משביעות רצון     

  יבוצע אחרי  , שקעים הנמצאים על פני הבטוןמילוי בועות וכיסי אויר ו    

  יש לבצע  ציפוי בפריימר אפיטלק שקוף , הטיפול בשטח לפי המתואר לעל      

  אפוקסי  "כ החלקת השטח ומילוי השקעים והחומרים בתערובת "ואח     

  יש להקפיד על , )שפכטל(תוצרת טמבור בעזרת מריט " Tתוספת  "עם  308"     

  .צוע פעולה זוהוראות היצרן בב     

  לפני ביצוע שכבת הפריימר יבטיח הקבלן כי פני הבטון יהיה חופשי מכל     

  מוטות או ברגי , חוטי קשירה על התבניות, חתיכות עץ: חומר זר כגון     

  . מ לפחות"מ 20חיזוק עד לעומק של       

  

  ציפוי הקירות  .ב  

  במגע עם  לאחר השלמת העבודות כמפורט לעיל יצופו כל השטחים הבאים    

  או שווה ערך שכבה " טמבור"שקוף תוצרת " אפיקטלק"שפכים בפריימר      

  אפוקסי  "מיקרון ועליו שתי שכבות זהות של  15אחת בעובי מינימלי של      

  מיקרון לכל  200בעובי מינימלי של  , או שווה ערך" טמבור"תוצרת  308"     

  ס בתנאי שהוא בעל י המהנד"או כל חומר שווה ערך שיאושר ע, שכבה     

  .התנגדות כימית ועמידות בפני  שחיקה מתאימה     

  " הדבקה"הציפוי יעשה על הבטון החלק ולכן החומר צריך להיות בעל      

  הציפוי . החומר יהיה בהתאם למפרטים והוראות היצרן. גבוהה לבטון חלק     

  ל ערבות היצרן יחתום ע, י היצרן"י צוות מיומן המוכר ומומלץ ע"יבוצע ע     

  .שנים לעמידות הציפוי  לשלוש      

  

  מדידה ותשלום עבור איטום וציפוי   404.2

  ר מסווג לפי סוג הציפוי  פנימי חיצוני "עבור ציפוי קירות ישולם בנפרד לפי מ  

  .אפוקסי או טיח צמנט כמפורט ברשימת הכמויות   
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  אספקת והתקנת ציוד אלקטרו מכאני חשמלי - 405פרק 

  

  ליכל    405.1

  

  תאור הציוד שיסופק ויותקן    405.1.1

  :פרק זה מתייחס לאספקת והתקנת ציוד מכאני וחשמלי כלהלן       

  

  . שתי יחידות שאיבה לביוב גולמי בכל מכון שאיבה  .א      

  . מרסקת לביוב גולמי  .ב

  . מד זרימה אלקטרו מגנטי  .ג

  .מפעיל חשמלי  .ד

  

  אחריות יצרני הציוד המסופק    405.1.2

  את הדברים , לשביעות רצונו המלאה, לדרוש מהקבלן, יה זכותלמזמין תה      

  :הבאים      

  

  יצרני הציוד לאחריותם להתאמת /התחייבות כתובה של יצרן  )1(      

  .ביצועי הציוד המיוצר על ידו למפרט ולנדרש בחוזה זה        

  

  לאפשר קשר , יצרנים של הציוד/התחייבות כתובה של היצרן  )2(      

  .יצרנים לבין המזמין/יר בין הצוות הטכני של היצרןעבודה יש        

  

  , מציע הציוד חייב להיות יצרן או סוכן קבוע בארץ שיבטיח אספקה שוטפת     

  .שירות שדה ותמיכה הנדסית מלאה, חלקי חילוף     

  

  ביטוח    405.1.3

כולל , הקבלן ידאג לביטוח הציוד והאביזרים בפני כל הנזקים שעלולים להיגרם לו

  .במידת הצורך וכולל ביטוח בארץ, ח ימיביטו

במידה ויהיה . או אובדן של ציוד כלשהוא, גניבה, לא ישולם לקבלן עבור כל נזק

או , זהה לציוד הניזוק, ציוד חלופי, על חשבונו, יספק הקבלן, ל"או אובדן כנ, נזק

  .החסר
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  טיב החומרים והייצור    405.1.4

הן בפעולה רצופה והן בפעולה , אים קשיםהציוד יתאים לעבודה במתקני ביוב בתנ

יתקבל רק ציוד אשר הוכיח את עצמו במשך לא פחות מחמש שנים . לסירוגין

  .בפעולה משביעת רצון בתנאים דומים

תוך צורך מינימלי , יהיו נוחים לגישה, כל החלקים הדורשים החלפה תקופתית

  .בפירוק המתקן

הן כיחידה שלמה והן , ין בהחלטתהיינה בנות חליפ, כל יחידות הציוד הזהות

  .בחלקיה המרכיבים

בהתאם למיטב הנוהג החדיש , כל העבודה תבוצע ותושלם באורח מקצועי מעולה

"STATE OF THE ART  "או , על אף כל חסרון, המקובל בייצור ציוד ממין משובח

  .השמטה בדרישות המפרט

הבחינות להוצאה  יתאימו מכל, כל החומרים המשמשים בייצור הציוד ובהתקנתו

באין תקן מוזכר . או האמריקאי, התקן הבריטי, האחרונה של התקנים הישראליים

יציין הקבלן ברשימת הנספחים את התקן שלפיו הוא עומד , ל במפרט המיוחד"כנ

  .לספק את החומר הנדון

יהיה , כאשר הקבלן מציע לספק חומר כלשהוא לפי תקן שונה מזה המוזכר במפרט

יצורפו , או עולה עליו ובמקרה כזה, ווה לזה שמתואר בתקן שבמפרטטיב החומר ש

  .להצעה שני עותקים של אותו תקן

פירושה רק הסכמתו הכללית של המפקח , המבוססת על תקנים אלה, קבלת הצעה

אך לא יהיה בה כדי לחייב את המפקח לאשר כל תקן , לשימוש בתקנים אלה

  .א להחליףשיימצא נחות מהתקן המקורי שאותו הוא ב

  

אשר יפלו בטיבם מדרישות , או עבודה, חלק, המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר

על , התקן המקורי המוזכר במפרט ועל הקבלן יהיה לתקן כל ליקוי הנובע מכך

  .חשבונו

  

, לשימוש לו הם מיועדים, כל החומרים יבחרו מהטובים ביותר שאפשר להשיג

נגדות לקורוזיה בהתחשב במיטב הנוהג ההת, הקיים, הגמישות, מבחינת החוזק

לדרישות המפורטות להלן , בדרך כלל, החומרים שייבחרו יתאימו. ההנדסי המקובל

  .ותאורם המדוייק טעון אישור המפקח

תעודות , כאשר ובמידה והלה ידרוש זאת, יגיש הקבלן למפקח, אחרי קבלת הצעתו

. לשמש בייצור הציודהמראות את תוצאות הבדיקות שנעשו בחומרים המיועדים 

יהיה המפקח רשאי , בנוסף לכך. תעשינה על חשבון הקבלן, כל הבדיקות הללו

בציוד ולערוך בהן בדיקות כפי , ליטול דוגמאות של חומרים המיועדים לשימוש

  .שימצא לנחוץ
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, כל החלקים הטבולים הנעים וכן הפינים והכושים של חלקים אלה וחלקים אחרים

  .יהיו ממתכת בלתי מחלידה ,הבאים במגע איתם

תוך תקופת הבדק של ) קורוזיה(אשר יופיעו בהם סימנים של שיתוך , חלקים כאלה

  .בחלקים מחומר בלתי מחליד מתאים, י הקבלן ועל חשבונו"יוחלפו ע, החודשים 12

  

תוקטן , הדו מתכתי, יוקפד על כך שהשפעת השיתוך, בבחירת סוגי המתכות השונים

כל . יחול גם על חלקים נעים החשופים למזג האויר, לעיל האמור. ככל האפשר

ללא עיוותים וינוקו , מוצקות וחלקות, היציקות תהיינה בעלות מבנה גרעיני צפוף

  .ויוחלקו כראוי

, תעשה הרפיה, ביציקות פלדה. לא תורשה סתימת חורים ופגמים אחרים ביציקה

  .אם יידרש הדבר

למטרת , בכל מקרה, גבוהה והרכבה יתאים תהיה בעלת איכות, הברונזה על סוגיה

  .השימוש

  

  גימור    405.1.5

יהיו בהתאם לאורח מקצועי מעולה , הגימור והמראה החיצוני של כל הציוד

  .ולדרישות סעיף זה

או במקום , המותקנים מעל למפלס הרצפה, או פלדה, כל החלקים מיצקת ברזל

י מילוי כל השקעים "ע יקבלו גימור חלק ומבריק, אחר בהם הם גלויים לעין

גימור זה יידרש . ושיפשוף יסודי של כל השטח לפני הצביעה במספר שכבות

  .'משאבות וכו, במנועים

או , ם"או עשויים פלב, ברזים ושלטים יהיו מצופים כרום, צינורות בעלי קוטר קטן

  .ללא צורך בניקוי, חומר אחר השומר על מראהו הנאה

  

, ילוטשו והשטחים מסביב לחורי הברגים, נותיהםהשפות של אוגני צינורות ופי

  .יהיו מלוטשים ומצוחצחים, גלגלי יד. ייחרטו

  

  :ייצבעו כלהלן, או צבועים חלקית, חלקי מתכת בלתי צבועים

  

ווש : "אלמנטים מגולבנים ייצבעו תחילה בצבע יסוד לברזל מגולבן כגון -

  ".טמבור"מתוצרת " פריימר

בבית המלאכה של , לפני הצביעה, היטבינוקו , אלמנטים לא מגולבנים -

  .י התקן השבדי"עפ SA 2.5הקבלן במברשת פלדה ובהתזת חול לדרגה 
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, אלא אם כן צויין אחרת בסעיפים המתאימים, כל האלמנטים ייצבעו -

במערך צביעה אפוקסי שיכלול צבע יסוד ועל גביו שתי שכבות צבע 

 400כ "סה. כל שכבהמיקרון  200בעובי " טמבור"תוצרת " 308אפוקסי "

  .מיקרון

אין לספק אלמנטים בלתי . צביעת היסוד תעשה בבית המלאכה של הקבלן

  .צבועים בצבע יסוד

  

  אריזה וסימון    405.1.6

  

  אריזה. א

תינתן לציוד הגנה , אחרי שהציוד נוסה במפעל הייצור ולפני שיישלח לתעודתו

אור שמש , גשם, י שרצים"עיעילה נגד שיתוך ונזק מקרי לרבות נזק העשוי להיגרם 

  .ים-או רסיסי מי, אויר לח, חום רב, חזק

  .במשחת מגן, יצופו לפני המשלוח, העלולים להעלות חלודה, שטחים בלתי צבועים

תתאים האריזה להובלה ימית ולטלטול קשה , במקרה של משלוח מעבר לים

  .תחת כיפת השמים, בדרכים וכן לשהיית הציוד ברציפים גלויים

באופן שהוא יגיע ליעודו שלם , הקבלן יהיה אחראי לאריזת הציוד, קרהבכל מ

  .ובמצב טוב

פסי פלדה , תיבות, הקבלן ישא בכל הוצאות האריזה כגון אספקת והכנת ארגזים

  .'חומרים סופגי רטיבות וכו, יריעות פוליאסטר: וחומרי אריזה כגון

  

  סימון. ב

  :של הנתונים הבאים, יימאכל ארגז וכל אריזה יסומנו סימון קריא ובר ק

  .שם המפעל המייצר -

  .תאור הציוד -

  .מספר היחידות בארגז ובחבילה -

  

  הובלה לאתר. ג

י "ייעשה ע, הובלת הציוד לאתר העבודות וכל הפעולות הכרוכות באחסונו באתר

באופן , במקום שיאשר המפקח, הציוד יובל לאתר ויאוחסן שם. הקבלן ועל חשבונו

  .יפגע כתוצאה מאחסנתושיבטיח כי הציוד לא י
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  תוכניות    405.1.7

  

  תוכניות החוזה  .א

, התוכניות הכלולות במסמכי החוזה של פרטי הציוד האלקטרו מכאני והתקנתו

כדי להתאימם , פרטי המבנים עשויים להשתנות. מיועדות להנחיה כללית לקבלן

  .י הקבלן"לציוד שיסופק ע

  

  י מגיש ההצעה"תוכניות ופרטים להגשה ע.  ב

המסמכים . הצעה תהיה מלווה בתאור מלא של היחידות והאביזרים המוצעיםה

רשימת , או טבלאות שיציגו את תכונות הציוד/עקומות ו, יכללו תכניות אופייניות

  .חומרים שמהם בנוי הציוד עם איזכור התקנים שלהם מתאימים החומרים

  .או האנגלית/כל המסמכים שיוגשו יהיו בשפה העברית ו

. לול פירוט מספק ויבהיר בדיוק את מידות ומיקום כל חלקי הציודהתאור יכ

  .י הקבלן יהוו חלק של מסמכי החוזה"מפרטי הציוד והתוכניות שיוגשו ע

  

  תכניות הרכבה ופרטים.  ג

 4יגיש הקבלן לאישור המפקח , שבועות מיום חתימת החוזה 3לא יאוחר מתום 

  :העתקים של תכניות הרכבה ופרטים כלהלן

  

יות המראות את הסידור הכללי של פרטי הציוד השונים וכן פרטים תכנ )1(

  .וחתכים עם ציון המידות ואת כל הפרטים של הציוד וציוד העזר

  

במידת , תכניות הרכבה מפורטות של כל פריט ופריט של הציוד המראות )2(

החומרים וצורת הגימור וכן את ההנחיות לגבי , גם את משקל הציוד, הצורך

  .היסודות

  

המראות , או מכאניים/לציוד המצריך חיבורים חשמליים ו, ניות עבודהתוכ )3(

, את יחידות הציוד במצב המתוכנן להתקנה ואת פירטי החיבורים הדרושים

  .תוך ציון מיקומם ההדדי ומיקומם בתוך המבנה

  

תכניות עבודה מפורטות של כל הצנרת המראות את המיקום והרום של כל  )4(

המגופים והשסתומים וכן את צורתם , יםהאביזר, המחברים, הצינורות

  .ב"תמיכות וכיו, ומיקומם של מתלים
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' חורי ברגים וכו, חריצים, פתחים, תעלות, שרטוטי כל הפרטים של מובילים )5(

  .שיש לכללם בעבודות הבנייה

  

פרטים על העומסים התמידיים והזמניים בנקודת ריכוז העומס ועל  )6(

תאורם וגודלם של , מנייםי עומסים ז"המאמצים במבנים הנגרמים ע

תמיכות ומבנים זמניים המותקנים במבנה כדי להקטין את המאמצים 

במבנה בעת התקנת הציוד וכן חישובים המראים שמתקני ההרמה הזמניים 

המפקח יבדוק את תוכניות העבודה שהגיש לו הקבלן . לא יגרמו נזק למבנה

ישה לשינויים הנראים או דר, עם אישורו, יום מהגשתן 15ויחזירן אליו תוך 

תוך פרק זמן , הקבלן יתקן את התוכניות ויגישן לאישור מחודש. לו נחוצים

  .ימים 10של 

  

  ברורים והבהרות    405.1.8

רשאי הקבלן לבקש מאת המהנדס הבהרות והסברים נוספים , לפני הגשת ההצעה

  .בקשר לציוד הנדרש כמפורט להלן

דעתו של המפקח בדבר התאמת , קרהתכריע בכל מ, לאחר מסירת העבודה לקבלן

המפקח יהיה רשאי לדרוש . לרשימת הכמויות ולתכנית, הציוד המוצע למפרטים

או החלפת הציוד המוצע על ידי הקבלן ואשר לדעתו ואינם מתאימים לנדרש , שינוי

  .ללא כל תשלום נוסף על המחירים הנקובים בהצעת הקבלן

  

  הוראות תפעול    405.1.9

הקבלן יספק למזמין חוברת המכילה הוראות תפעול , ה וקבלתהלפני גמר העבוד

החוברת תסופק בשישה עותקים ובה יהיו הוראות מפורטות . לציוד שסופק והותקן

  .אחזקתו ותפעולו, נסוייו, הרצתו, בדבר התקנת הציוד

החומר יהיה כתוב . חשיבות מירבית תיוחס לשלמות הגשת החומר ולבהירותו

  .נגליתבשפה העברית וגם בא

ולדרוש , כולן או מקצתן, המפקח יהיה רשאי לפסול את הוראות התפעול המוגשות

  .או עריכתן מחדש להנחת דעתו/תיקונן ו

  .הינה תנאי לאישור החשבון הסופי, י המפקח"הגשת החוברת ואישורה ע

  

  :כל פרק יכלול את הסעיפים הבאים. החוברת תחולק לפרקים בהתאם לסוגי הציוד

  .ל חלק ופריט של הציודתאורו של כ -

  .הוראות הרכבה ופירוק -

  .הוראות תפעול -

  .הוראות תחזוקה שוטפת -
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  .הוראות לגלוי תקלות -

  .נתוני מידע והוראות בעניינים שונים -

  .רשימת חלפים ונוהל הזמנתם -

  

  . או חוברות פרסומת, כי לא יתקבל אוסף סתמי של פרוספקטים, יודגש בזאת

  

  כלים מיוחדים  405.1.10

אחזקה , פירוק, לשם התקנה, לא סטנדרטיים, רושים כלי עבודה מיוחדיםאם ד

מערכות ) 2(הקבלן יספק שתי , י החוזה"ותיקון של פריטי ציוד המסופקים ע

. הכלים יהיו מאיכות מעולה ומצופים ציפוי מגן. שלמות וחדשות של כלים אלו

  .כלים אלו לא ישמשו להתקנת הציוד בידי הקבלן

  

  ותאחרי  405.1.11

חודשים מקבלה  12הקבלן יהיה אחראי לתקינות כל הציוד שסופק על ידו במשך 

  .מלאה סופית של התחנה

  

   בטיב ובאיכות  ע"או ש משאבות טבולות לביוב גולמי    405.2

  

   :כדלקמןהקבלן יספק ויתקין שתי יחידות שאיבה לשאיבת שפכים גולמיים     405.2.1

  אשר V1346-P122/Cדגם , גרמניה "HOMA"משאבה טבולה לביוב גולמי תוצרת 

  .טרמ 55 ש לעומד"מק 20ד תספק "סבל 2,000 -ב

  לעבודה עם  מותאמת, אטם מכאני כפול, קירור אוויר, 68IPהמשאבה עם מנוע 

  .מ מעבר חופשי במאיץ ובסיס למסילות"מ 80, משנה תדר   

  

  תאור טכני של המשאבה     405.2.2

   50וולט  380מנוע תלת פאזי , המשאבה והמנוע החשמלי יהיו במבנה אחיד     

  נתוני המנוע יהיו כאלה שיוכלו . מ במאיץ"מ 80מעבר חופשי לפחות . הרץ      

  להניע את המשאבה כנדרש בכל תנאי העבודה ולאורך כל עקומת      

  .המשאבה     

  מצריכת המשאבה  10% -מבנה המנוע החשמלי והספקו צריך להיות גבוה ב     

  בכל תחום העבודה כדי שיוכל לעבוד עם משנה תדר ללא התחממות לאורך      

  .זמן     

  ' טמפ.  IP 68והגנה לפי תקן  CLASS F -בידוד המנוע החשמלי יתאים ל      

  הליפופים יהיו עם ציפוי בידוד מעולים , מעלות צלסיוס 40הנוזל תהיה      

  . מעלות צלסיוס 150 עבודה של עד' שיתאימו לטמפ     
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  הגנה טרמית המותקנת : המנוע יסופק עם שני אלמנט הגנה המחוברים בטור     

  . בליפופי המנוע שתפקידו להגן על המנוע מהתחממות יתר     

  . אלמנט שני הוא מפסק לחות הממוקם בראש המנוע     

  טמים כאשר הא, במשאבה יהיו שני אטמים מכנים עליון ותחתון בתוך אגן שמן     

  . יהיו מסיליקון קרביד הבנויים לעבודה מאומצת     

  האטמים לא ידרשו , כאשר אגן השמן יסוך את האטמים בזמן עבודת המשאבה     

  מבנה גב המאיץ יכלול כנף , קירור חיצוני המאיץ יהיה מאוזן סטטית ודינמית     

  . קוצצת אשר תפקידו לסחרר את נוזל הקירור     

  ית היניקה תהיה טבעת אטימה מתכוונת לשיפור יעילות ב, בכניסת המשאבה     

  אטם מסוג דיאפרגמה בין משאבה לרגל סניקה למניעת ).  SMART TRIM(המשאבה      

  . נוזל הסניקה בתוך הבור הרטוב     

  צבועים בצבע אפוקסי של לפחות  GG 25כל חלקי המשאבה עשויים יציקת ברזל      

  . כרום ניקל מ"ציר המשאבה פלב, מיקרון 150     

  . שעות לפחות 50,000מסבי המשאבה יהיו כדוריים ותכנון לאורך חיים של      

  אורכו , הכבל החשמלי יהיה חלק אינטגרלי של המשאבה ויתאים לעבודה בשפכים     

  .כיחידה עד קופסת החיבורים     

  :ספק המשאבות יעמוד בתנאים הבאים     

  

  . אחרונותשנים ה 3 -התקנות של ציוד דומה ב  .1     

  .ל"כתב מנוי כנציג מורשה של החברה מחו  .2     

  . בעל מחסן חלפים ובית מלאכה לשרות ואחזקה  .3     

  

  סגר מכאני    405.3

  

הקבלן יספק ויתקין בתא הכניסה סגר מכאני עבור פתח עגול בקוטר כמצויין בכתב 

  . הכמויות בהתאם לתוכניות

  

דגם , "סניבר"או " ZWP-CSדגם  ט.א.ז"הסגר יהיה דוגמת סגר מכאני מתוצרת 

HAMBAKER ,או שווה ערך איכותי מאושר.  

  

ובמצב סגור יאטום את  (ON SEATING PRESSURE)הסגר יתאים לעבודה בלחץ חיובי 

כאשר עומד , או טפטוף, צינור הכניסה ויבטיח אטימות מוחלטת ללא כל נזילה

  .מטר 6המים בתא מגיע עד 

  

בעלת משטח קדמי מלבני ובו פתח עגול , L316מ "מסגרת הסגר תהיה מפלב

  .וצווארון עגול לעיגון בבטון
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בשטחי המגע שבינו , על המשטח הקדמי. השטח הקדמי יהיה מהוקצע וחלק לגמרי

. תותקן תושבת ברונזה מהוקצעת ומוחלקת לשטח מישורי לגמרי, לבין לוח הסגר

מסגרת ללא כל תושבת הברונזה תחובר לגוף המסגרת באמצעות חריץ ביציקת ה

למסגרת . או כל אביזר אחר שיפגום בשלמות פני התושבת, פינים, מסמרות, ברגים

  . מ"יחוברו מסלולי פלב

  .לכל אורכם, פני המסלולים יהיו מהוקצעים וחלקים לגמרי

  

שמלוא אורך הסגר ישאר במסלולים כאשר הסגר פתוח , אורך המסלולים יבטיח

חוברו המסלולים לקיר הבטון בעזרת ברגי י, בחלק שמעל למסגרת הסגר. לגמרי

  . בתוך המסלולים ינוע לוח הסגר. עיגון מתאימים

  .כיחידה אחת ומחוזק בצלעות אנכיות ואופקיות, מ"הלוח יהיה מפלב

, כמפורט לעיל, תושבת ברונזה, תותקן בתוך חריץ ביציקת הלוח, על היקף הלוח

  .עבור המסגרת

  .ם בלוח ומישורי נסיעה משופעים במסלוליםי התקנת גלגלי"אטימת הסגר תושג ע

מ התחתונים "ס 5אך ורק לאורך , זו על זו, ל יבטיח החלקת התושבות"הסידור הנ

, לא יהיה כל מגע בין תושבת הברונזה שעל הלוח, ל"מעל לתחום הנ. של מהלך הלוח

  .או תושבות המסגרת, לבין המסלולים

  

הציר יהיה עשוי מוט . מנוע חשמליבעל הברגה חיצונית ו, י ציר"הסגר יופעל ע

  . המוט ינוע בתוך אום מברונזה. בעובי מתאים, מלא L316מ "פלב

התמיכות תהיינה . מטר 1.5 -לציר יותקנו תמיכות במרחקים של לא ליותר מ

 -מ ופנים התמיכה יהיה קדוח ומהוקצע לקוטר הציר בתוספת של לא יותר מ"מפלב

  .מ"מ 2

  . מ"ס 90ון יותקן כן פתיחה בגובה ג משטח בט"בראש תא הסגר ע

  

  מד זרימה     405.4

   

  מד זרימה מגנטי     

  מד הזרימה יהיה מד זרימה בקוטר המצויין בכתב הכמויות  למדידה 

  הגוף מפלדה עם.  PN - 16ללחץ  + 0.5%שפכים גולמיים בדיוק של     

עם   IP67דרגת אטימות " HASTELLOYC"מבנה אלקטרודות , ציפוי פנימי של גומי

  התקנה  במתח הזנה , מטר בהתקנה רחוקה 15כבל חיבור עד 

AC A 230  , יציאה אנלוגיתA m   20 - 4  , יציאת פולסיםISOL - 3 m  /P 1 , המכשיר

' המכשיר דוגמת תוצרת חב, יהיה בעל יכולת בדיקה עצמית ודיאגנוזה עצמית

"KROHNE "ע"או ש .  

  . ש להתקנה מושלמת של מד הזרימהכולל כל הדרו' קומ' מדידה ותשלום ביח

  

  



  

  למכרז 27/6/17שהועבר לירון בן מנשה יבה וקו סניקה נהר הירדן חומר מכון שא – 2017יולי   –2400-6 –. מ.ל.ת

45

  מרסקת     405.5

  .הקבלן יספק ויתקין בתוך תעלת השפכים מרסקת     

  בטיב  או שווה ערך S3201AAדגם , אנגליה "MONO" המרסקת תהיה מתוצרת      

  . מצויין בכתב הכמויותכ, ובאיכות     

  סקות היחידה מורכבת משני צירים עליהם מותקנות שתי מערכות שינים מר     

  ש המונעים "י תמסורת גג"הצירים מופעלים ע. המסתובבות האחת כנגד השנייה     

  . י מנוע חשמלי"ע     

  . MM 8המרסקת תרסק ותחתוך את המוצקים לחלקים בגודל של עד      

  

  חומרי מבנה     

  "C" -מוקשה ל 4130פלדה כרום מוליבדן  -סכינים   .א      

       ROCKWELL   43-48  .  

  . מחוסמת 4140סגסוגת פלדה   -ים ציר  .ב     

   CAST IRON -גוף המרסקת   .ג     

  

  פיקוד והפעלה הכוללת בקר עומס למקרה שמוצקים ' י יח"המנוע החשמלי יופעל ע     

  במקרה זה יופעל המנוע בכיוון הפוך שלוש . קשים מאוד יגרמו לעצירת הסכינים     

  ה ניסיונות לא הצליחה במידה ולאחר שלוש. פעמים לחלץ את המוצק הקשה     

  . יפסיק הבקר את פעולתה ויתן התרעה על תקלה, המרסקת לרסק את המוצר     

  י הפעלה קבועה או הפעלה מרחוק וכמו כן "יש אפשרות להפעיל את המרסקת ע       

  . קיימת אפשרות לחיבור אזעקה מקומית או רחוקה בזמן חסימתה     

  

  : לוח הפעלת קופסת הפיקוד כוללת     

  . מפסק הפעלה והפסקה  .א     

  . נורית פעולה  .ב     

  . נורית מצב חסימה במרסקת  .ג     

  :מפסק בורר  .ד     

  עבודה רציפה  .1       

  איפוס מצב חסימה  -מופסק   .2       

  הפעלה מרחוק  -אוטומט   .3       

  

  .  כולל כל הדרוש להתקנה מושלמת' קומפ' התשלום עבור המרסקת ביח     
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  שמלייםמפעילים ח    405.6

  

  כללי  .1

במקום המסומן בתוכניות יתקין הקבלן מפעיל חשמלי דוגמת תוצרת 

המפעילים החשמליים יכילו את כל אופציות ". Biffi Icon 2000"דגם " רפאל"

, הפיקוד מרחוק והאתראות, אינדיקציות, ההגנה, הבקרה, התפעול

ינטגרלי הכל במבנה א, נומרי -אינדיקציה דיגיטלית עם צג נומרי ואלפא 

י לחצנים חיצוניים ללא צורך "המפעיל יהיה ניתן לכיוון וכיול ע. שלם

  .בפתיחת המארז

  .י קוד מפעיל ניתן לשינוי"מערך הכיול יהיה מוגן ע

י מפעילים חשמליים עם תמסורת וגלגל הפעלה "המגופים השערים יופעלו ע

של  ידני שיורכבו על המגוף ויסופקו כיחידת הגפה עם אחריות הכוללת

  .היצרן

  

  חשמל  .2

  .Hz 50בתדירות של , תלת פאזי V 400 ± 10%מתח 

  .פונקציה של המומנט ומהירות הסגירה הדרושים: ההספק

  

  הגנה סביבתית  .3

  :המפעילים מתאימים להתקנה חיצונית

IP 68 (IEC 529 + CEI EN60529 - 15 m dept/90hours)   

EEx-d IIB T4 according to EN50014, EN50018 and EN50281-1-1 

Class I,  div 1. Group C and D - Class II, III, div. 1 group E, F and G  

  

הפרדה ואטימה מלאה , טרמינל החיבורים יהיה בעל מערכת אטימה כפולה

כרטיסי בקרה , מנוע(בין קופסת חיבורי המפעיל לבין המרכיבים הפנימיים 

  .של המפעיל, )'וכו

  

  תבקרת תפעול והגנו  .4

מערכת הבקרה האלקטרונית תבצע תיקון פאזות אוטומטי כדי  -

כך שהפקודה הניתנת , לשמור על כיווני פתיחה וסגירה הרצויים

  .י המפעיל"בהפעלה מקומית או מערכת הבקרה תבוצע תמיד נכון ע

, הגנה כנגד עבודה במצב של חוסר פאזה למניעת חום יתר במנוע -

סגירה וייתן /לך פתיחההמפעיל ימשיך בפעולתו עד לסיום המה

  .אתראה בהתאם
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ומפסקי גבול , )TORQUE(המפעיל יהיה מצויד במפסיקי מומנט  -

)LIMIT (- ניתנים לכיוון.  

  

מערכת ההגנה תנתק את המנוע במקרה של תפיסת המגוף או עליית  -

  .הפתיחה/לפני השלמת מהלך הסגירה) TORQUE(המומנט 

  

באמצעות טיימר  המפעילים יהיו בעלי יכולת הפעלה מבוקרת -

  .פתיחה של המגוף/אינטגרלי למהלך שלם או חלקי של סגירה

  

, השהייה בין מתן הוראת סגירה לבין מתן הוראת פתיחה והפוך -

משך זמן , למניעת היווצרות זרם יתר העלולה לגרום לנזק במנוע

  .לתכנת משך זמן רצוי/ניתן לשנות. שניות 5שניות עד  0.5השהיה 

  

בתנאי עבודה הקרובים לתנאים קריטיים לפני מתן הוראת אזהרה  -

  .הפעלת אזעקה

  

  הפעלה ידנית  .5

  .המפעיל יכלול גלגל אינטגרלי להפעלה ידנית של המגוף

  .ניתן לנעילה -אוטומטי /ידני: ידית בוררת מצבי עבודה

  .סיבוב גלגל ההפעלה עם כיוון השעון -סגירת המגוף  -ברירת מצב ידני 

  .לגל ההפעלה יהיה מנוטרלג -ברירת מצב אוטומטי 

  

  תנאי עבודה  .6

בתנאים , המפעיל יהיה מתוכנן לעבודה רצופה במשך כל שעות היממה

בכיווני פתיחה , הפעלות בשעה 60כולל עד , משתנים של פתיחה וסגירה

  .וסגירה

  

  פיקוד  .7

  .DC V24מתח פיקוד 

המפעילים יכילו כניסות להפעלה מרחוק ויציאות להעברת חיוויים 

  .למערכת הבקרה של המזמין) ינדיקציותא(

  

  אינדיקציה מקומית  .8

, רצופה לתצוגת מצב המגוף, המפעיל יכיל אינדיקציה מקומית דיגיטלית

נומרית לביצוע -עד למצב של סגור לגמרי ואלפא, ממצב של פתוח לגמרי

  ).data log(קבלת התראות ומידע ממאגר נתונים אינטגרלי , כיולים
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  לשליטה מרחוקאינדיקציה   .9

  :המפעיל יאפשר משלוח אינפורמציה לבקר חיצוני לגבי הנתונים הבאים

  ).סוף פתיחה(מצב פתוח מלא 

  ).סוף סגירה(מצב סגור מלא 

  .מפעיל בפעולת סגירה

  .מפעיל בפעולת פתיחה

  .מצב נוכחי של מפסק בורר מצבים מקומי

  ).בייעוץ עם חברתנו(נתונים נוספים לפי בחירה 

Monitor relay - נתק חשמלי(תקלה במרכז בקרה /ממסר לחיווי התראה ,

חיישן מהירות סיבוב , פתיחה %, מצב מגוף, תקלה בחיישן', עלית טמפ

  ).תקלה בכרטיסי בקרה ועוד, מנוע

  

  )י דרישה"עפ(רכיבים אופציונליים   .10

  .שונים Fieldbusממשקי  -

- Position Transmitter -  סגירה/פתיחה(% משדר מצב ברז(.  

- Position Servoamplifier Module -  כרטיס ממקםmA 4-20  כניסה

  .ויציאה

  .שבעה מפסקים נוספים לתכנות אינדיקציות בקרה לפי הצורך -

- Torque Transmitter -  בקר מתוכנת אינטגרלי במפעיל לשמירתSet 

Point.  

  .אופציות נוספות על פי דרישה -

  

  מכאני שינוע והתקנת הציוד האלקטרו, הובלה    405.7

  

  חורים וחריצים    405.7.1

בהן " לביצוע"י התוכניות "י הקבלן עפ"חורים וחריצים להתקנת הציוד יוכנו ע

  .י תכניות יצרני הציוד"סומנו חורים וחריצים אלו עפ

  

  הובלה ושינוע    405.7.2

  

, הקבלן יהיה אחראי לאופן הנכון ולרמה המקצועית הנאותה של הובלת הציוד

  .באתר העבודהשינועו והחסנתו 

הקבלן יהיה חייב לקבל את אישור המפקח ולפעול לפי הוראות המפקח ביחס 

כמו . לסדורים ולאמצעים המתאימים ולכל הדרוש כדי לשמור על הציוד מכל פגיעה

  .בדבר הובלת הציוד ושינועו) אם ישנן(יקפיד הקבלן על קיום הוראות הספק , כן
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העברות חוזרות , הובלה, טעינה ופריקה :הובלה ושינוע פירושם, להסרת כל ספק

לא יהיה תשלום נפרד עבור . לצרכי העבודה וכל זאת בציודו של הקבלן, ככל שדרוש

לכל מטרה שהיא בתוך , השינוע והאחסנה של הציוד והחומרים, פעולות ההובלה

  .האתר ותמורתם תהיה כלולה במחירי העבודות

  

  כלי הרמה ושינוע    405.7.3

כל כלי ההרמה והשינוע וכל הכלים האחרים הדרושים לביצוע  הקבלן יספק את

העבודות ויורשה להשתמש רק בכלים ובמכונות אשר לפי דעתו של המפקח יתאימו 

  .לביצוע יעיל של העבודות

  

  אחסנת הציוד    405.7.4

  .אחסנת הציוד באתר העבודה תיעשה בהתאם להוראות המפקח

לשביעות , לפי הצורך, או יסתמו כהלכה ,שטחי מגע ופתחים בחלקים רגישים יכוסו

  .רצונו של המפקח

. כל סידורי האחסנה טעונים אישור המפקח בכל הנוגע למקום וההתאמה לצרכים

  .מ שניתן יהיה לזהותם"יסומנו באופן ברור ע, חלקים מהציוד שיפורקו

  

  מיקום הציוד    405.7.5

אך מקום . לפי התוכניות, בדרך כלל, מיקומו והתקנתו של כל פריט של הציוד יהיה

. טעון אישורו הסופי של המפקח לפי התקנתו, התקנתו המדוייק של כל פריט

, הקבלן יבדוק את מידות הציוד והמכונות לפני התחלת העבודה ותהיה זו אחריותו

  .שכל המידות יתאימו לצרכי ביצוע העבודה

מקומות ב, י הקבלן"הוכנו כאמור ע, במבנים' מעברים וכו, פתחים, תעלות

  .לפני יציקות הבטון, הדרושים

יהיה הכרח לחצוב , עקב תנאים בלתי צפויים מראש, ל"במקרה ולמרות כל הנ

. יש לקבל על כך אישור מראש מאת המפקח, או תקרות, קירות, קורות, עמודים

  .ל"עבור כל נזק שייגרם למבנים עקב עבודות ללא אישור כנ, הקבלן ישא באחריות

  

  חריצים ושקעים, ברגי עיגון, םבסיסי    405.7.6

חריצים ושקעים לצורך הרכבת הציוד , חורים, יש להכין בעת היציקה, בדרך כלל

  .במבנים השונים

. יבדוק הקבלן את המבנים והתאמתם לפריטי הציוד השונים, לפני הרכבת הציוד

יודיע הקבלן על , במקרה של אי התאמה ושגיאות בהכנת המבנים להרכבת הציוד

  .את השינויים והתיקונים הדרושים, פקח ויבצע לפי הוראותיוכך למ

הקבלן ינקה את החורים והשקעים עבור ברגי העיגון באמצעים מכאניים ובאויר 

  .לפני הרכבת הציוד, דחוס

ברגי העיגון . בסיסי הציוד יונחו ויאוזנו בצורה מדויקת ויאובטחו כנגד תזוזה

, ברגים אשר לא יסופקו עם הציוד. ציודי הקבלן יחד עם ה"ע, בדרך כלל, יסופקו
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בגודל ובמידות אשר תתאמנה למפרטים ולתכניות , י ועל חשבון הקבלן"יסופקו ע

  .בכפוף לאישור המפקח, הציוד

  .הברגים יותקנו אנכית למשטח הבטון ובמרכז החורים בבסיסי הציוד

  

  ביטון ועיגון בבטון    405.7.7

טח מיקומם המדוייק של ברגי העיגון שיוב, יש להקפיד הקפדה מיוחדת על כך

  .ביסודות הבטון ביחס לטבלות הבסיס ולצירים

ייבדקו בדיקה קפדנית מפלס היסוד , לפני העברתו של כל הציוד אל יסודותיו

או אי התאמה , שגיאה, ל ויותקנו כל הליקויים"והתאמתם הנכונה של השקעים הנ

ר דחוס לשביעות רצונו של והיסודות והשקעים יפונו מכל מכשול וינוקו באוי

  .המפקח

  

במצבו . ייעשו תוך הקפדה מירבית, התאמתם ואיזונם של טבלות הבסיס, מיקומם

כל . נגד תזוזה וויברציה, חייב כל חלק ציוד להיות מאובטח אבטחה מלאה, הסופי

, לבין פני היסודות, השקעים בהם הוכנו ברגי העיגון וכל הרווחים בין לוחות הבסיס

  .היטב במלט בלתי מתכווץימולאו 

  

  :ברגי הבטון יעוגנו במלט המורכב כדלהלן

האגרגט הדק יהיה בגודל . שליש חול ושליש צמנט לפי משקל, שליש אגרגט דק

  .3י "של ת 4' מ לפי טבלה מס"מ 5נומינאלי של 

הבטון למילוי המרווחים בין בסיסי הציוד יכלול שני שלישים חול ושליש צמנט 

או , פני ביצוע מילוי זה ינוקו משטחי הבטון באמצעות התזת חולל). ביחס משקל(

, שעות 24אמצעים מתאימים ולאחר מכן ישטפו במים ויוחזקו רטובים למשך 

י אום "כל בורג יצויד בדיסקית ויובטח אבטחה מוחלטת נגד התרופפות ע. לפחות

  .י סידור מאושר אחר"או ע, ואום נגדי

לפני הברגת , או יעטפו בסרט מתאים, ת חלודהכל התבריגים ימרחו במשחה מונע

  .כדי לאפשר פתיחת האומים לפי הצורך, האומים

  

  יצרן הציוד והוראות ההרכבה שלו    405.7.8

ילמד הקבלן את הוראות ההרכבה הכלולות במסמכי , לפני ביצוע עבודות ההרכבה

  .יצרני הציוד

פקח לצורך קבלת עליו לפנות למ, יש לסטות מההוראות, במידה ולדעת הקבלן

  .תגובת יצרן הציוד ואישורו לכך

הקבלן הינו האחראי לביצוע מקצועי ומושלם של הרכבת פריטי הציוד , בכל מקרה

  .השונים
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לפני , עבר בדרך כלל הרכבה מוקדמת אצל היצרן, אשר יסופק להרכבה, הציוד

  .פירוקו לצורך משלוח והרכבה באתר

, של הציוד ויכוונו בהתאם להוראות היצרן יותאמו החלקים השונים, בעת ההרכבה

  .כך שפעולת הציוד תהיה לשביעות רצונו של המפקח

  

  התקנה מושלמת    405.7.9

או הרכבה , הינו התקנה" הרכבה"או , "התקנה"פרוש המילים , למען הסר ספק

בלחיצת "יהיה מוכן בכל לפעולה , י הקבלן"מושלמת כך שהציוד שמסופק ומותקן ע

  .בלבד" כפתור

יסופק , צנרת קטנה וכל ציוד אחר שאיננו מסופק עם הציוד, אומים, ברגים, אי לכך

  .י הקבלן כחלק מעבודות ההרכבה וההתקנה"ע

לא ישולם לקבלן בנפרד ובנוסף לסעיפים המופיעים בכתב , תמורת האמור לעיל

  . הכמויות

  

  רישוי הציוד והדרכת עובדי המזמין, הרצת הציוד  405.7.10

בהתאם , ללא תקלות, הרצת הציוד לוודא כי הציוד המותקן פועלמטרתה של 

' מ להנחיות ולהדריך את נציגי המזמין ואת נציגי חב"לדרישות ולמפרטים וכן ע

  .מניב ראשון באשר לאופן תפעולו הנכון של כל פריט ציוד

המפקח יתאם ויקבע מועדים לגבי הרצת פריטי הציוד השונים והדרכת עובדי 

  .י סוגי הציוד ולפיו ספקיו"מניב ראשון עפ' גי חבהמזמין ונצי

  

רק לאחר שיוברר כי הציוד קיבל רישוי , תחל הדרכת העובדים, בכל מקרה

וכי הציוד פועל בצורה תקינה וללא כל ) 'מכון התקנים וכו, ח"ח(מהגורמים השונים 

  .תקלות

  

, וכן היצרןאו נציג מוסמך של ס, כי נציג מוסמך של יצרן הציוד, הקבלן מתחייב

, יהיו נוכחים במשך כל זמן ההרצה וההדרכה, אשר יהיו בקיאים בכל פרטי הציוד

  .י המפקח"אשר נקבעו ע
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  אספקת והתקנת ציוד מכאני חשמלי -אופני מדידה מיוחדים     405.8

  

  אספקת ציוד    405.8.1

מחיר אספקת ציוד מתייחס תמיד לאספקת מערכת מושלמת ומוכנה בכל ולהתקנה 

  .ריטי ציודשל פ

  

  :לא ישולם בנפרד עבור מחויבות הקבלן כלהלן

  

  .מתן אחריות יצרני הציוד כנדרש במפרט המיוחד  .א

  .ביטוח הציוד  .ב

  .משלוח והובלה לאתר, סימון, אריזה  .ג

  . 405.1הכנת תכניות כנדרש בסעיף   .ד

  . 405.1הכנת והגשת הוראות תפעול כנדרש בסעיף   .ה

  . 405.1 אספקת מערכות כלים מיוחדים כנדרש בסעיף  .ו

  

  התקנת ציוד מכאני    405.8.2

מחיר היחידה כולל . בסיווג סוג הציוד, י יחידות"הציוד המכאני ימדד לתשלום עפ

  :את כל הדרוש לביצוע התקנה מושלמת של פריטי הציוד ובין היתר כמפורט להלן

  .הובלת הציוד לאתר )1(

  .במידת הצורך, אחסנת הציוד באתר )2(

  .'תמיכות וכו, פיגומים, הכנה ביצוע עבודות מוקדמות ועבודות )3(

  .או הרכבה לפי הצורך/כולל פירוק ו, ניקוי כל יחידות הציוד לפני ההרכבה )4(

המפרטים והוראות יצרן , התקנת הציוד בצורה מושלמת לפי התוכניות )5(

מילוט , מילוט חורים וחריצים, י פינים"ביצוע דייס קביעה ע, הציוד

הכל מושלם באתר ומוכן   -' וכומרווחים בין תושבות הציוד לפני ביטונם 

  .להפעלה

הכל לפי הוראות , אספקת כל חומרי הסיכה והשמן ומילוי מיכל השימון )6(

  .היצרן

אביזרים ואביזרי חשמל עד להפעלתה , אספקת כל יתר קטעי הצינורות )7(

  .התקינה של כל המערכת
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  הרצת הציוד והדרכת עובדי המזמין     405.8.3

י הנדרש "וי הציוד והדרכת עובדי המזמין עפריש, המחיר עבור הרצת הציוד

כולל במחירי היחידה השונים של הציוד ולא ישולם עבורו  405.1והמפורט בסעיף 

  .בנפרד

, או סוכניו, המחיר יכלול גם את הבאת נציגיהם המוסמכים של יצרני הציוד

  .במועדים שיקבע כאמור המפקח

י "יקבע ע, המזמין כאמור למען הסר ספק מובהר כי משך ההרצה והדרכת עובדי

  .י שיקול דעתו הבלעדי"המפקח עפ

  

  משאבות ביוב וניקוז    405.8.4

, השאיבה' המחיר כולל אספקת יח. י יחידות"המדידה לצרכי תשלום תהא עפ

  .כבל פיקוד וכל שאר הפריטים הדרושים, קשת יניקה, בסיס

    

מעטפת , מגובהמחיר יכלול אספקת ה. י יחידה"המדידה לצרכי תשלום תהא עפ

מתקן החשמל ומערך הפיקוד , אמצעי שפיכה, משטח שרות וסולם, מסביב למגוב

  .וכל ההכנות בבטונים בשלמות

  

  מרסקת ביוב   

, המחיר כולל אספקת המרסקת. י יחידה בשלמות"המדידה לצרכי תשלום תהיה עפ

התקנת המרסקת בתעלה וכל הנדרש . לוח פיקוד והחיבור למערכת החשמל

  . מושלמתלהתקנה 

  

  סגרים מכאניים    405.8.5

כולל מנוע חשמלי , י יחידה מותקנת בשלמות"המדידה לצרכי תשלום תהא עפ

  .והחיבור לבקר התחנה

  

  מד זרימה מגנטי    405.8.6

  .י יחידה מותקנת בשלמות"המדידה לצרכי תשלום תהא עפ

  . התחנהוהחיבור לבקר ) מונה(צג , המחיר יכלול אספקת מד זרימה מגנטי         

  

  מפעיל חשמלי    405.8.7

י יחידה מותקנת בשלמות כולל כל החיבורים "המדידה לצרכי תשלום תהא עפ

  .הדרושים
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  עבודת מסגרות - 406פרק 

  

  כללי    406.1

  .עבודות המסגרות תבוצענה לפי התוכניות וכתב הכמויות

  .י החלטת המזמין"מ עפ"דלתות תיבננה מפרופילי פלדה או פלב -

המשקופים . יבנו מפרופילי אלומיניום מאולגנים בגוון חום כהההחלונות  -

סוגי החלונות ומידותיהם . יהיו אף הם מאלומיניום מעוגנים לקירות הבנין

  .כמפורט בתוכניות וברשימת הכמויות

  

  כללי -מ "עבודות פלב    406.2

ומתייחס למוצרי  19כל האמור בפרק זה משלים את האמור במפרט הכללי פרק 

  .מ"ת וצנרת העשויים פלבמסגרו

מ באתר יתבצע "ריתוך פלב. מ מקצועי במפעל"י רתך פלב"עבודות ריתוך יבוצעו ע

  .רק באישור המפקח

  

  מ"סוגי הפלב    406.2.1

כפי  316L  ,304  עבור הסוגים AISIתתאים למפרטים האמריקאיים ) מ"פלב(הפלדה הבלתי מחלידה 

  .תב הכמויותבמפרטים המיוחדים ובכ, שיצויין בתוכניות

  

  תהליך הריתוך בקשת חשמלית    406.2.2

  

  )חוטי ריתוך(חומר מתכת המילוי בריתוך   .1    

  

  מ אותו עומדים "חוטי הריתוך יהיו אך ורק מסוג הפלב  -       

  ולמפרטים  ASMEלרתך ויתאימו לתקן האמריקאי          

  :כדלקמן         

         FILLER METAL SPECIFICATION NUMBER SFA-5.4 כת למת  

  .5F GROUP NUMBERמילוי ברזלית          

  הריתוך יהיה בתחום ) DEPOSIT(ההרכב הכימי של משקע   -       

  .A-9' האנליזה של מתכת הריתוך מס         

  

  מצב הריתוכים  .2     

  בשיטת ריתוך  –הריתוכים יבוצעו במצב שטוח עם הזרמה קבועה של גז מגן        

  .ארגון       
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  רצועת גיבוי  .3     

  .יש לגבות את הריתוך בפס מאחור, כאשר הריתוך נעשה רק בצד אחד       

  

  פרוצדורת הריתוך  .4     

  .ריתוך התפרים ייעשה במספר מעברים       

  

  תהליך הריתוך  .5     

  .הריתוך ייעשה בקשת חשמלית מוגנת ומבוצעת בציוד ידני       

  

  עובי המתכת לריתוך  .6     

  מ "ה מתאימה לריתוך של פלבהפרוצדורה המפורטת במפרט מיוחד ז       

   -ל 1/8"פרופילים מקצועיים ומוטות שעוביים בין , צינורות, גלילים, פחים(       

       " ½.(  

  

  מ לריתוך"הכנת הפלב  .7     

  הקצוות או השטחים של החלקים המיועדים לחיבור בריתוך יוכנו על ידי        

  .מ שלא פוגע בפני השטח"חיתוך בדיסק מיוחד לפלב       

  .אחר אבנית וכל גוף זר, גריז, שמן, השטחים יהיו נקיים מחלקיקי ברזל        

  

  מראה שכבות הריתוך  .8     

  יבוצעו ללא , )חוטי ריתוך(זרם הריתוך ודרך ריפוד שכבות חומר הריתוך        

  .או במתכת המתחברת בריתוך, )פזה(חדירת יתר בצידי חריץ הריתוך        

  

  ניקוי תוך הריתוך  .9     

  הסיגים של שכבת הריתוך יסולקו לפני הנחתה וריבודה של שכבת  כל       

  .הריתוך הבאה       

  

  פגמים  .10     

  כל סדקים או חורים אם יתהוו על פני כל שכבת ריתוך יסולקו על ידי        

  .השחזה או סיתות לפני הנחתה וריבודה של שכבת הריתוך הבאה, שיבוב       

  

  הריתוך טיפול בחלקו התחתון של חריץ  .11     

  חלקו התחתון של חריץ הריתוך ישובב ויושחז כדי לסלק כל פגם ואי        

  .שלמות הריתוך       
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  עיבוד וליטוש הריתוך מבחוץ  .12     

  אם . כל הריתוכים יעובדו מבחוץ והמוצר המוכן ילוטש עם בד שמיר גרעון       

  .240הליטוש עם בד שמיר גרעון , וכאשר יפורט גימור עדין יותר       

  

  פסיבציה -טיפול בפני השטח   .13     

  באזור תפר הריתוך ובכל , מ"מיד בגמר הריתוך יש לבצע טיפול כימי בפלב       

  י "להחזרת שכבת המגן הפסיבית וחיזוקה ע, אזור שנפגע וציבעו השתנה       

  צריבה בחומצות או מריחה במשחת פסיבציה של תפרי הריתוך בשטחים        

  .טיפול יש לשטוף היטב במים נקיים ובלחץ גבוהלאחר ה. שנפגעו       

  

  בדיקת ריתוך  .14     

  .הבדיקה תהיה ויזואלית ובשורש הריתוך רדיוגרפית       

  

  סולמות    406.2.3

  .ע"הסולמות יהיו עשויים פיברגלס דוגמת תוצרת סולגון או ש     

  .מ"י ברגי ותושבות פילפס מפלב"הסולמות יחוברו לבטון ע     

  

  רתשרש    406.2.4

  .מ"השרשראות להרמת המשאבות וכן שרשראות הבטיחות יהיו מפלב

  

  מגוב ידני    406.2.5

  .י הפרט שבתוכניות"עפ L316מ "יהיה עשוי מפלב, המגוב הידני שבתעלת המעקף

  

  עמודי תמיכה לצינור    406.2.6

  . 404עמודי תמיכה לצינור יבוצעו בהתאם לפרט שבתוכניות ויצבעו כאמור בפרק 

  ת המסומנים בתכניות ירותכו עמודי התמיכה לפלטקות אשר יותקנו בבטון במקומו   

  .בזמן היציקה   

  

  מ"מכסי פח פלב    406.2.7

במקומות המצויינים בתוכניות ולפי הפרטים יספק הקבלן ויתקין מכסים מלוחות 

המכסה . מ לפחות עם חיזוקים מזויתנים לפי התוכניות"מ 4בעובי של L316ם "פלב

  .ות המותקנות בבטון בהתאם לפרטים בתוכניותנשען על זוי
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  מנעולים וידיות, צילינדרים    406.2.8

  צילינדר " מסטר קי"או שווה ערך דגם " ירדני"צילינדרים ומנעולים יהיו תוצרת   

  בדלתות בהם קיימת הדרישה יותקן מנעול משולב . גמר פליז, או דומה 7018   

  .רך הצילינדר לעובי הכנף והרוזטותעל הקבלן להתאים את או. במערכת קוד   

  

  גמר , עם רוזטות בגוון תואם 6102" רוזה"דגם " ירדני"תהיינה ידיות  -כל הידיות    

  .בצביעה אלקטרוסטטית בגוון לפי הוראת המפקח   

  

  יצרן המנעול והידית לגבי ההכנות שעליו לבצע /הקבלן חייב לקבלן הנחיות מיבואן   

  . להרכיב את הפרטים המסופקים כדי, בדלתות ובמשקופים   

  השלמת אביזרים יהיו על , עזר-חומרי, כולל הכנות, כל הכרוך בהתקנת המנעול   

  .חשבון הקבלן   

  

  קורה למתקן הרמה      406.3

  העשוי  ' א 32 - י פרט ב"הקבלן יספק ויתקין מתקן הרמה למשאבות וממרסקת עפ     

  .והמפרטיםי הפרטים "הביצוע עפ. קונסטרוקצית מפלדה     

  

  ית פלדהיקונסטרוקצ    406.4

  שטוח , זויות, U ,Iיש לבצע כמתואר בתכנית קונסטרוקצית הפלדה עשויה מפרופילי        

  . ע"או ש 333כל קונסטרוקצית תהיה מגולוונת וצבועה בשתי שכבות ). 'וכו     

  

  תקנים     

  ט הכללי וכן במפר 19001טיב החומרים והעבודה יעמדו בתקנים המפורטים בפרק       

  .חוקת מבני פלדה - 1225י "תקן ת     

  

  תכנון מפורט     

  על הקבלן להכין תכנון של ייצור והקמה לקונסטרוקצית הפלדה כפי שמפורט בתקן      

  .תכנית למבני פלדה - 4בסעיף  1225י "הישראלי ת     

  

        

  :התכנון יהיה בנושאים הבאים     

  .1225י "בת 4.3לפי סעיף  -תכניות ייצור   .א       

  .1225י "בת 4.4לפי סעיף  -תכניות הקמה   . ב        
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  דיוק העבודה     

  בשל הדרישה שהרכבת הקונסטרוקציה באתר תהיה בברגים בלבד ולא בריתוך יש       

  אולמנטי , פחי עיגון, ברגי עיגון, יסודות: לבצע את העבודה על כל מרכיביה     

  .הקונסטרוקציה עצמם בדיוק מירבי     

  פחי , ברגי העיגון, על הקבלן למדוד באתר את המרחקים שבין אלמנטי הבטון        

  .החיבור כפי שבוצעו ולהתאים את אורך האלמנטים לפי המצב הקיים     

  סיבולות     

להלן פירוט הסיבולות הנדרשות , במפרט הכללי 19025בהמשך לאמור בסעיף 

  :בייצור

  .כל האלמנטיםמ באורך "מ 1מותרת סטיה של עד      -

  אלמנטים שאמורים להיות מחוברים בקצותיהם לחלקים ארוכים   -

  מ לאלמנטים קצרים "מ 1.2יכולים לקבל סטיה מהמתוכנן של עד    

  יכולים לקבל סטיה של עד ' מ 9.0 -אלמנטים ארוכים מ', מ 9.0 -מ   

  .מ ביחס למתוכנן"מ 3   

  סוג האלקטרודות   

  .1338י "ת האלקטרודות תתאמנה לדרישות     

   7018 -א אלקטרודה דלת מימן בציפוי בסיסי מקבוצת: סוג האלקטרודה היה       

  .Z4 ,UN58כדוגמת      

  עובי הריתוך     

  .עובי הריתוך יהיה שווה לעובי דופן הפרופיל      

  

  עבודות ריתוך     

  

  יהיו מורשים ובעל  -כל הרתכים שיועסקו על ידי הקבלן בעבודות הסכם זה   .א      

  .עדכנית מטעם מכון התקנים הישראלי" רתך"תעודת         

  ל תפסל לאלתר "כל עבודה אשר תבוצע על ידי רתך שאינו בעל תעודה כנ        

  .וזאת מבלי שהמפקח יהיה חייב להוכיח שהעבודה אכן לקויה או פסולה       

  

  נוהל "הקבלן חייב להגיש לאישורו של המהנדס מסמך כתוב הנקר   . ב      

  :ואשר יכלול" וךרית       
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  כשכל סוגי מתאים (סוגי האלקטרודות שבדעת הקבלן להשתמש   . 1        

  ).לסוג הזרם ולעוצמתו וכדומה, לסוגי המתכת         

  

  .שיטות הריתוך למיניהן  . 2         

  

  בבית המלאכה (שמות וזהות הרתכים המיועדים לביצוע העבודות   . 3        

  הרתכים שקבלו ממכון התקנים  לרבות מספרי תעודות) ובאתר         

  .הישראלי         

  

  .או נוספת הדרושה למהנדס/כל אינפורמציה אחרת ו  . 4         

  

  חיבורי האלמנטים המרכיבים את הקונסטרוקציות יבוצעו בריתוך מלא לפי   . ג      

  .הוראות והנחיות המהנדס, התכנון       

  

  ר הביצוע ישויפו וילוטשו קווי הריתוך יעובדו בקווים ישרים ונקיים ולאח        

  .לפני ולקראת צביעת כל המתכת       

  

  מודגש בזאת שנושא החיבורים והריתוכים הינו בעל משמעות         

  ארכיטקטונית אי לכך על הקבלן לבצע את גמר הריתוכים כנדרש        

  .ולשביעות רצונו המלאה של המפקח       

  בקרת איכות הריתוך  

  בדיקה חזותית  .1    

  הפגמים המותרים , במפרט הכללי 19037משך לאמור בסעיף בה  .א      

  בדרגה , 1טבלה  DIN ,3563בריתוך בבדיקה חזותית יהיו לפי תקן          

         8B ,כמפורט להלן:  

  

  :1Aגודל קימור התפר   .1       

         1A  > רוחב הריתוךX 0.1  +1 מ"מ.  

  

  :2Aגודל קיעור התפר   .2       

         2A  > עובי הפחX 0.02  +0.2 מ"מ  

  



  

  למכרז 27/6/17שהועבר לירון בן מנשה יבה וקו סניקה נהר הירדן חומר מכון שא – 2017יולי   –2400-6 –. מ.ל.ת

60

  

  :eבין מישורי הפחים , גודל התזוזה  .3       

  :כשהריתוך משני צידי הפחים  -           

            e  > עובי הפחX 0.15  )3 מ"מ =e מקסימום(  

  :כשהריתוך מצד אחד של הפח  -           

             e  > עובי הפחX 0.10 )2 מ"מ =e מקסימום(  

  :גודל התזוזה בין דפנות הפחים  -            

            e  > עובי הפחX 0.5 )2 מ"מ =e מקסימום(  

  

  .לא יורשו כלל סדקים בריתוך -סדקים בריתוך   .4        

  

  קריטריונים לפסילת הריתוך  .ב       

   DIN/  8563סטיות גדולות מהמותר כפי שמפורט בתקן           

      .   יותקנו או יפסלו לפי הנחיות המפקח         

  

  סוג הפלדה     

  . שיש להשתמש בפרויקט זה 1225י "וג הפלדה לקונסטרוקציה לפי תלהלן פירוט ס      

על הקבלן להציג למפקח תעודות מפעל העירגול או מעבדה מוסמכת המעידות על 

  .תכונות הפלדות

  :יהיה, קורות הגג, סוג הפלדה

360 Fe )37 .ST (1225י "לפי ת.  

  פרטי חיבור     

  רוקציה יהיו כנדרש פרטי החיבור ומקומות החיבור של הקונסט  -      

  .בתכניות       

  על הקבלן לקבל אישור לפרטי החיבור , במידה ואין פירוט  -      

  .ומקומות החיבור שהוא מציע       

  

  סוגי הברגים     

  לפי  (A-325) 5.8ברגים בדרגת חוזק : סוגי הברגים לקונסטרוקציה יהיה      

  .1225י "ת     

  .מיקרון 8ציפוי קדמיום בעובי האומים והדיסקיות יהיו עם , הברגים       
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  אופני מדידה מיוחדים     

  

  קונסטרוקצית הפלדה תימדד לפי משקל נטו מחושב בהתאם   .א     

  .ברגים וצבע, לתכניות כולל פחי חיבור        

 .המחירים כוללים גם את הגילוון  .ב      

  

  אופני מדידה ותשלום לעבודת מסגרות    406.5

  

  כללי    406.5.1

אביזרי המסגרות כולל אספקה וביצוע מושלם של כל הפריטים כולל מחיר כל 

  .קיבוע וצביעה כנדרש, אספקה והתקנה

  

  מעקות    406.5.2

  .לפי הסעיפים המתאימים בכתב הכמויות, א"ימדדו לתשלום לפי מ

  

  שבכות לתעלות    406.5.3

מ המותקנות בבטון "המחיר כולל גם את זויות הפלב. ר"ימדדו לתשלום לפי מ

  .עליהן נשענות השבכותו

  

  סולמות    406.5.4

  .עבור הסולמות ישולם מחיר לסולם בשלמותו

  

  שרשרת    406.5.5

  .א"תימדד לתשלום לפי מ

  

  מגוב ידני    406.5.6

  המחיר יכלול גם אספקת מגרפה מתאימה . ימדד לתשלום לפי יחידה

  .לניקוי המגוב ודלי   

  

  עמודי תמיכה לצינור    406.5.8

  .לפי יחידהימדדו לתשלום 

  

  מ"מכסי פח מרוג מפלב    406.5.9

. אספקה והתקנה, אורך ורוחב כולל יצור: ימדדו לפי יחידה בסיווג מידות המכסים

  .ם המותקנות בבטון ועליהן נשען המכסה"המחיר כולל גם את הזויות מפלב
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  מתקן הרמה למשאבות ומרסקת  406.5.10

  כולל כל הנדרש ' שלם לפי יחכולל כל הנדרש לביצוע מו' ישולם לפי יח     

  שרשרת הרמה , צביעה, כולל גילבון: לביצוע מושלם לפי הפרט הסטנדרטי     

  .ג"ק 750המתקן יעמוד במשקל הרמה מקסימאלי של  .וגלגלות     
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  אביזרי צנרת ומתקני תברואה, עבודות צנרת - 407פרק 

  

  כללי    407.1

. רי הצנרת באתר תחנת השאיבהבפרק זה כולל תאור ביצוע עבודות הצנרת ואביז

י המפורט "של המפרט הכללי ועפ 57 -ו 01י האמור בפרקים "העבודות יבוצעו עפ

  :להלן

  

  אספקה והנחת צינורות    407.2

  

  תאור הצינורות    407.2.1

  

  קווי ביוב וסניקה  .א

וקווי הסניקה מצינורות פוליאתילן קווי הביוב הגרביטציוניים הראשיים 

  ).12.5דרג ( PE-100 (H.D.P.E)מסוג 

  

  .מ"מ 110קו סניקה בקוטר , מ"מ 225קו ביוב גרביטציוני בקוטר 

  

  הצינורות יהיו תוצרת ישראל או תוצרת חוץ ויעמדו בדרישות         

  :ויהיו בעלי התכונות כלהלן   4427ISOהתקן הבינלאומי      

-   HDPE )High Density Polyethylene (-  מתאים ללחץ עבודה של  

  .'אטמ 12.5   

  .ר"סמ/ג"ק 100של   (MRS)חוזק מינימלי נדרש     - 

  .מחובר בריתוך פנים, )ללא מחברים(צינור מונוליטי    - 

  .בר 10בלחץ , C  °25של ' שנה בטמפ 50קיים    - 

  .MPa 8מאמץ לתכן     - 

  .C=150מקדם חלקות    - 

  .E=1200Mpaמודול אלסטיות    - 

  .U.Vעמיד בפני קרינת    - 

  . SDR13.6ינור צ   - 

  . עובי דופן לפי קוטר הצינור   - 

  

  קווי מים  .ב      

 PE-100 (H.D.P.E)ראשי עשוי מצינורות פוליאתילן מסוג קו אספקת מים 

  ).12.5דרג (

  .מ"מ 63קו מים ראשי יהיה בקוטר 
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  צנרת דלק  .ג

תבוצע , ממיכל הדלק למנוע הדיזל, צנרת אספקת הדלק ומהלך עודפים

 A53 ASTMמיוצרים לפי  40סקדיול , דה שחורים ללא תפרמצינורות פל

  .1" -ל 1/2"צינורות פלדה אלו יהיו בקטרים שבין 

  

" L"יהיו דרגה , ליד מנוע הדיזל, צינורות נחושת במערכת אספקת הדלק

צינורות הפלדה השחורים  1786או לפי תקן דין  B ASTM - 88מיוצרים לפי 

יטום ההברגות ייעשה בעזרת סרטי א. יחוברו ביניהם בחיבורי הברגה

  .או פישתן עם צביעה במיניום, טפלון

  

תיצבע מבחוץ בצבע , או צמוד לקירות, צנרת הדלק שתונח על גבי הקרקע

עובי כל  6030צבע יסוד אפוקסי  -שכבה ראשונה ושניה : אפוקסי כדלקמן

  צבע אפוקסי  -שכבה שלישית . מיקרון 25: שכבה

HB 6035  יש לנקות היטב את הצינורות לפני . מיקרון 150בשכבה של

  .הצביעה

  

  חפירה ומילוי של תעלות לצינורות    407.2.2

או בפרקים אחרים המילה , בכל מקום בו מופיעה במפרט המיוחד בפרק זה

כן . או בכלים מכאניים מכל סוג, או חציבה בידיים/הכוונה לחפירה ו" חפירה"

שאיבתם , או מים מכל מקור אחר, חפירה במי תהום, "חפירה"כלולה במילה 

. י המפרט הכללי"עפ' ציוד שאיבה וצנרת וכו, ייבוש החפירה, במהלך העבודה

הריפוד סביב הצינור יהיה  . י פרטי התוכניות"חפירת התעלות תיעשה במידות עפ

לפני . חומרים אורגניים ואשפה, ללא אבנים, נקי) נטול מלח(חול דיונות אינרטי 

 15בריפוד חול בעובי , לכל רוחב התעלה, ש לרפד את תחתית התעלהי, הנחת הצינור

, לאחר הנחת הצינור. בעת חפירת התעלות, הקבלן יקח לכן בחשבון עומק זה. מ"ס

. בריפוד בחול נקי, מ מעל קודקודו"ס 15עד גובה של , יבוצע המילוי מצידיו ומעליו

לאחר . דני בשני מעבריםי מהדק צפרדע י"יבצע הקבלן הידוק ע, לאחר גמר הריפוד

  .תמולא יתרת התעלה באדמת חפירה מקומית, ההידוק

  

  ריתוך והנחת צנורות פלדה     407.2.3

        

  מקצועיות  .א

כל רתך . הקבלן יעסיק בעבודה זו רק רתכים בעלי דרגה מקצועית נאותה

אשר עמד במבחן רתכים ובעל , יידרש להציג תעודת הסמכה מתאימה

אשר נמצאת ברשותו , תוקף ליום ביצוע העבודותתעודה מתאימה וברת 

ולהוכיח שעבד במשך כל השנה האחרונה ברציפות בעבודות ריתוך צנרת 

  המפקח . ולקבל אישורו אל המפקח
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יהיה רשאי לדרוש מבחני הסמכה לרתכים וכן לדרוש את החלפתו של כל 

 או אינו מתאים, רתך אשר לפי דעתו אינו עומד על רמה מקצועית נאותה

  .לעבודה מכל סיבה אחרת

  .הרתכים יצויידו בבגדי עבודה ואמצעי מגן מסודרים

  

  הכנה לריתוך  .ב

  :ההכנה לריתוך תכלול את הפעולות הבאות

  

  בדיקת שלמות הצינור הקבלן אחראי לכך כי לא יעשה   -     

  או לתקנו כפי , שימוש בצינור פגום והוא ידאג להחליפו         

  .שיפורט להלן         

  

  בדיקה ותיקון ציפוי הפנים בקצות הצינורות לבדיקת   -     

  ישמש סרגל מפלדה עם , גימור ציפוי הפנים בקצה הצינור         

  .גדול מקוטר הצינור הנבדק) או זויתן(קצה חד          

  

  הצד החד של הסרגל ינוע על פני שטח חתך הפלדה בהיקף       

  ל עודף יישר ויוריד כ, הצינור בשני מקומות מגע מנוגדים         

  .ציפוי עד לניקוי מוחלט של הפלדה בפני השורש         

  בדיקה . תגלה הבדיקה מקומות שחסר בהם ציפוי, כמו כן       

  את כל הפגמים . זו יש לבצע על כל קצה של כל צינור         

  שיתגלו בציפוי יש לתקן עד קבלה בקצה הצינור של ציפוי       

  לא . בכל היקף הצינורבעל עובי שווה לעובי הציפוי הקיים          

   2יחשבו כפגם שברים קלים בפינה של השפה בעומק עד          

  מ והמרחק בין הפגמים הוא מעל "מ 20מ ובאורך של עד "מ         

  .מ"מ 100         

  

  תיקון ציפוי פנים מלט צמנט של צינורות פלדה  .ג   

  תיקון פנים של טיח צמנט רב אלומינה בצינורות הפלדה 

  .עשה בהתאם להמלצות היצרן וכמפורט להלןי, והאביזרים   

  כמו כן . המפרט מיועד לתיקון שטחים גדולים יחסית ולכל ההיקף     

  .למילוי ותיקון הטיח בחיבורי הצינורות והאביזרים       

  תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלצמנט אלומינה תכונות של      

  .התייבשות מהירה תוך ספיגת מים ופליטת חום       

  

  להקפיד להכין את התערובות של החומרים השונים ביחסים  יש     

  .הנכונים כמפורט להלן       
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  לאחר שהתחיל , מ לדללו"אין להוסיף מים לטיח מוכן למריחה ע     

  .טיח כזה פסול לשימוש. בתהליך ההתקשות       

  

  :הכנת הטיח לתיקון תהא כלהלן

  

  הרכבת התערובת  )1(

  חלק  1 -ד רטיבות שמור כנג, צמנט רב אלומינה טרי  -

  ).בנפח(     

  חלקים  2 -חול דיונות נקי מחומרים אורגניים ולכלוך   -

  ).בנפח(     

  מדולל , רחובות" שרפון"תוצרת ) מלפלסט( 4000שראקריל   -   

  .מכמות הצמנט - 40%כ 1:1במים      

  .מים נקיים  -

  

  אופן ההכנה  )2(     

  תערובת חול וצמנט אלומינה ל: לערבב החומרים המוצקים       

  מלפלססט מדולל במים ביחס , להכין בכלי אחר. אחידה         

  ולהוסיף בהדרגה את המלפלסט המדולל לתערובת  1:1         

  עד לקבלת תערובת אחידה , תוך כדי ערבובו, חול-צמנט         

  יש להקפיד לא לדלל את ). לא דלילה(ונוחה למריחה          

  .התערובת מעל המידה         

  

  טחהכנת הש  )3(    

  בליטות , השטחים המיועדים לתיקון ינוקו מכל חומר רופף      

  הניקוי . יחוספסו, שטחים חלקים של הטיח הישן. ולכלוך         

  ידנית או מכאנית (והחספוס יעשו באמצעות מברשת פלדה          

  ).חשמלית         

  

  , יש לנקות מאבק, ליצירת קשר טוב בין הטיח הישן לחדש       

  ולמרוח במברשת את השטחים במלפלסט להרטיב היטב          

  .1:1מדולל במים ביחס          

  

  יישום הטיח  )4(    

  יישום הטיח יעשה כשהבטון הישן בשטחי וגבולות התיקון        

  או בכל כלי ) שפכטל(מריחת הטיח בעזרת כף טייחים . לח         

  .נוח אחר         
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  שלא ישארו חללים ריקים ושתתקבל שכבת , יש למרוח כך       

  תיקון חלק ושווה לעובי הציפוי המקורי ולכל היקף          

  .הצינור         

  .מ"מ -8עובי טיח התיקון לא יפחת מ, בכל מקרה       

  

  אשפרה  )5(      

שעתיים לאחר -כשעה, כאשר יש אפשרות גישה לאיזור התיקון

יש להרטיב את פני שטח , בהתחלת ההתקשרות, יישום הטיח

במלפלסט ולהחליק סופית את ) בעזרת מברשת או ספוג(התיקון 

  .שכבת התיקון

רצוי לכסות בסמרטוטים רטובים ולהמשיך להרטיב במים למשך 

  .שעות 48

  

או אין /במקרים שלא ניתן להמתין להשלמת התקשות הטיח ו

יש למרוח ולהחליק את , אפשרות גישה לשם הרטבת שטחי התיקון

עם ) 4000שראקריל (פני התיקון עם משחה של תערובת מלפלסט 

יישום . מ"מ -2-1עובי הכיסוי כ). בנפח( 1:1צמנט אלומינה ביחס 

  .והחלקה יעשו בעזרת מברשת או ספוג

  

  ביצוע הריתוך  .ד     

מ "ס -3ברוחב של כ, בצד החיצוני של הצינור, ופס) הפאזה(יש לנקות המצר 

  .בצינורות עם עטיפת טריו, מפריימר ומדבק, מזפת, מכל לכלוך, לכל ההיקף

  

  עבודות הריתוך  )1(

שלא יחוברו צינורות פגומים ועם ציפוי , הקבלן יהיה אחראי לכך

  .או שבור/פנים לא שלם ו

  

משחת האקספנדו ) X-PANDO" (אקספנדו"יעשה שימוש במשחת 

תשמש רק לסתימת ומילוי המרווח בין שפות הבטון של הצינורות 

  .בהצמדתם ולא לתיקוני ציפוי טיח צמנטי

  

, לכל ההיקף, היה על חלק מהשפה של הציפוייישום המשחה י

המרוחקת מהפלדה ובכמות כזאת שתסתום את המרווח ולא 

  .יש להרטיב את הבטון, לפני המריחה. תחדור לפני השורש והמדר
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יש להוסיף לאבקת האקספנדו מים . הכנת המשחה תעשה בכלי נקי

אין להכין כמות . נקיים ולערב עד קבלת משחה נוחה למריחה

  .דקות מגמר ההכנה 30המשחה טובה לשימוש למשך עד . ולהגד

  

או בכוח /בעת עבודות ההתאמה והריתוך אין להשתמש במכות ו

  ).'איזמל וכו, מכות פטיש(מ לשמור על שלמות ציפוי הפנים "וזאת ע

  

 -1.5לא גדול מ" מפתח שורש"עם מרווח , זה לזה, הצינורות יוצמדו

  .מ"מ

  

ת שיש גישה לתקן את ציפוי הפנים בחיבורי אביזרים ובמקומו

להצמיד את , מ"ס -1יש לשבור את הציפוי מהקצה כ, מבפנים

חדירה "מ ולרתך עם "מ 3-2של " מפתח שורש"הצינורות עם מרווח 

  ".מלאה

  

יש לתקן את ציפוי הפנים , לאחר גמר הריתוך והתקררות הפלדה

  .מבפנים

  

בי דופן פלדת בתלות בעו, הריתוך יבוצע בשני מחזורים או יותר

 ASTM 6010יעשה שימוש באלקטרודות המתאימות לתקן . הצינור

E.  

  

  מחזור ראשון  )2(

כיוון , מ"מ 3.25ירותך עם אלקטרודה בקוטר , ריתוך חדירה

יש . בכל הקטרים ובכל עוביי הדופן" מלמטה למעלה" -הריתוך 

  .לחדור ולהתיך את פני השורש להימנע מחדירת יתר

  

  י והכיסוימחזור המילו  )3(

 4ירותכו באלקטרודות בקוטר , )מספר המחזורים בתלות העובי(

או מלמטה , מחזורים אלה ניתן לרתך מלמעלה למטה. מ ויותר"מ

  .למעלה

  

, מבועות, מסיגים, חופשי מסדקים, תפר הריתוך הגמור יהיה מלא

) הצינור(יהיה היתוך מלא בין מתכת היסוד . קעקועים ושריפות

  .ובין מחזור למחזורלמחזורי הריתוך 
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מפני , יהיה חלק ויבלוט במרכז התפר, מראה ריתוך הכיסוי האחרון

ירד בקשת לשני הצדדים עד גובה פני , מ"מ 1.5-1בין , הצינור

  .מ מכל צד"מ -2הפלדה ויכסה את רוחב הנעיץ וכ

  

תפיסות ריתוך והתזות , ישחיז הרתך בליטות, עם גמר הריתוך

  .מסיגים, תפר מסביבוינקה במברשת פלדה את ה

  

  תיקוני עטיפה חיצונית  .ה

ר אשר יספק "תיקוני העטיפה החיצונית של הצינור יבוצעו לפי מפרט ביח

  ".אברות"ר "או ביח" צינורות המזרח התיכון"ר "ביח: את הצינורות

  

  תיקוני צבע  .ו

  .תיקוני צבע יעשו על פי מפרט הצביעה לצינורות לעיל

  

  אביזרי צנרת    407.3

  

  כללי    407.3.1

, האוגנים) דרסרים ואוגני דרסר(המצמדים השונים , המגופים, כל האביזרים

אטמוספירות וללחץ בדיקה של  16יהיו מיועדים ללחץ עבודה של ' השסתומים וכו

אביזרים בלתי צבועים . B.S.T-Fכל האוגנים יתאימו לתקן . אטמוספירות לפחות 24

  . יצבעו כמפורט במפרט זה

  

  גופי טריזמ    407.3.2

עם ציפוי , מיצקת ברזל 16י "המגופים יהיו מגופי טריז המתאימים לתקן ישראלי ת

ויתאימו לעבודה עם  316מ "פנימי מאמאייל וחיצוני מאפוקסי קלוי ועם ציר פלב

  .י היעוד של האביזר"הכל עפ, שפכים ביתיים ותעשייתיים או עם מים

או שוה ערך , "רפאל"י חברת "המיוצרים ע  TRSהמגופים יהיו כדוגמת הדגם 

  .מאושר

  

  מגוף סכין

" רפאל"במקום המסומן בתוכניות יספק וירכיב הקבלן מגוף סכין דוגמת תוצרת 

  ".PN10-AB"סריה " CMO"דגם 

אטימה דו . 303מ "הציר פלב, 304מ "הסכין פלב, 25GGגוף המגוף יציקת ברזל 

  .E.P.D.Mכיוונית 

  .ורט בסעיף נפרדי מפעיל חשמלי כמפ"המגוף יופעל ע
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מ עם מינימום "עשוי פלב" C27KV"דגם " רפאל"המאריך לציר יהיה דוגמת תוצרת 

חיבור המאריך לציר המגוף יהיה באמצעות מקשרים מחוברים עם . כרום 13%

מאריך לציר יותקן בתוך שרוול עשוי מצינור פלדה כולל מובילי . מ"פינים מפלב

מנגנון . מיקרון 150פוקסי בעובי השרוול יצופה בצבע א. ברונזה לציר

ריתום המאריך ועיגונו . של המאריך העליוןסגירה יותקן בחלקו /לפתיחה

. כלוא בשרוול מתכתי PTFE/ תקרה יבוצע באמצעות תותב חצוי מאולקון/לקיר

  ).לפחות' מ 3כל (מספר הריתומים בהתאם לאורך המאריך 

  

       חוזרים-שסתומים אל    407.3.3

עם  NR-40-Fדגם " י.ר.א"חוזרים יהיו דוגמת אלו מתוצרת חברת -השסתומים האל

-כל שסתום אל. או שווה ערך מאושר, פתח עליון המיועדים לעבודה במי ביוב גולמי

י "משקולת ומפסק גבול חשמלי אורגינאלי המסופק ע, חוזר יסופק עם ציר בולט

  .".י.ר.א"חברת 

  .השסתומים יתמכו על ידי רגל מתאימה

  

  'הסתעפויות וכו, פיגורות, קשתות    407.3.4

  תהיינה חרושתיות  16"עד לקוטר של , הסתעפויות וכדומה, קשתות

עם ציפוי מלט צמנט רב אלומינה פנימי ועטיפה  DINומיוצרת לפי תקן  40סקדיול 

  . או צביעה כמפורט במפרט זה, חיצונית

  .תיקוני ציפוי המלט יעשו כמפורט במפרט זה

  

  אוירשסתומי     407.3.5

אוטומטיים וקינטיים המיועדים , הקבלן יספק ויתקין שסתומי אויר משולבים

לפני כל שסתום יותקן מגוף . מורכבים על זקפים בקטרים כמסומן בתוכניות, לביוב

  .מאוגן

עמידים כנגד מכות הלם ויהיו כדוגמת אלה , השסתומים יתאימו ללחץ גבוה

  .או שווה ערך מאושר D-020שולב משופר מ" סער"דגם ." י.ר.א"ר "מתוצרת ביח

לתעלת הכניסה  PVC -י צנרת מתאימה מ"האויר היוצא משסתומי האויר ינוקז ע

  .שבחדר המגוב התחתון

  

  מנומטר    407.3.6

. על צנרת הסניקה כמסומן בתוכניות הכנות לחיבור מנומטר, הקבלן יספק ויתקין

עבר מלא עם ניקוז וחיבור ברז מתאים בעל מ 3/4"ההכנה תכלול ריתוך מופה 

אלא יותקן רק כאשר יש , המנומטר לא יורכב בקצה הברז הרכבה קבועה. למופה

  .צורך לבצע מדידת לחץ
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בעל  6"גודל נקוב , המנומטר יהיה מנומטר דיאפרגמה המיועד לשימוש בביוב גלומי

 10 -ל 0ר בתחום שבין "סמ/ג"מעלות ויסומן בק 270חיבור תחתי ותחום תנועה של 

  .המנומטר יהיה עם גליצרין. 'אט

  

  בדיקת עבודת הצנרת    407.4

  

  בדיקה רדיוגרפית    407.4.1

  .מהריתוכים יבוצעו בדיקות רדיוגרפיות 20% -ב

  . על חשבון הקבלן במעבדה רשמית ומוכרת, י המפקח"הבדיקות יוזמנו ע       

  יהיו חלק , מחיר הבדיקות הרדיוגרפיות וכל ההוצאות הכרוכות בכך     

  ולא ישולם עבורן  400.7מעלות בדיקות השדה ומעבדה כמפורט בסעיף      

  .בנפרד     

  .י מעבדה מוכרת"הבדיקות יבוצעו לפני תיקון העטיפה החיצונית ויבוצעו ע      

  

  בדיקת לחץ    407.4.2

חוזרים שעל קווי הסניקה של -החל מהשסתומים האל, כל הצנרת והאביזרים

יבדקו בדיקה , י אחרים"המבוצע ע ,המשאבות וכלה בתחילת קו הסניקה

  .'אטמ 24הדראולית בלחץ של 

, על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של בדיקת הלחץ

ל לקו "אוגנים ואוגנים אטומים וחיבור האביזרים הנ, מנומטר, לרבות משאבת לחץ

  .הלחץ יוחזק בקו במשך שעה אחת לפחות. הנבדק

  

  ידה מיוחדים לעבודות צנרת ואביזרי צנרתאופני מד    407.5

  

  אספקה והנחת צינורות    407.5.1

. י התוכניות והמפרטים"מחיר הצינורות יכלול תמיד אספקה והתקנה מושלמת עפ

  :לצורך מדידה לתשלום יובדל בין סוגי קווי הצינורות הבאים

  

  קווי ביוב גרביטציוניים וקווי הסניקה     407.5.2

ימדדו לתשלום , עד הכניסה למבנה תחנת השאיבה, ציונייםקווי הביוב הגרביט

ריפוד חול אינרטי מתחת , חפירה: במפרט הבין משרדי ויכללו 5700.07י סעיף "עפ

, שטיפת הקו, ביצוע הריתוכים ותיקון ציפוי פנים ועטיפה חיצונית, ומעל הצינור

  .כיסוי והידוק ומסירת הקו למזמין, בדיקות לחץ ורדיוגרפיות
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  קווי הסניקה הגלויים    407.5.3

קווי היניקה והסניקה ימדדו לתשלום לאחר שיחולקו בכתב הכמויות לקטעים 

את : ויכלול' י תאור וקוטר וימדד לתשלום לפי יח"כל קטע יסווג עפ. מוגדרים

העיגונים , מעברי קוטר, הספחים השונים, ההסתעפויות, האוגנים, הקשתות

, וכן את ביצוע הריתוכים ותיקון ציפוי הפניםהשונים בקירות ובמעברי הבטון 

  .צביעה ומסירת הקו למזמין, בדיקות לחץ ורדיוגרפיות, שטיפת הקו

  

' מצמדים וכו, שסתומי אויר, שסתומים אל חוזרים, עבור האביזרים כגון מגופים

  . ישולם בנפרד

  

  קווי דלק    407.5.4

  .לעיל 407.5.2ראה סעיף      

  

  מגופים    407.5.5

  במפרט הכללי כולל האוגן הנגדי  5700.10לתשלום כמפורט בסעיף ימדדו 

  .בשלמות, וגלגל פתיחה   

  

  חוזרים-שסתומים אל    407.5.6

  .לעיל 407.5.6ראה סעיף 

  

  'הסתעפויות וכו, קשתות    407.5.7

אשר כלולים במחיר  -למעט אוגנים נגדיים לאביזרים (אוגנים , הסתעפויות, קשתות

  .לעיל 407.5.6זרי צנרת אחרים ראה סעיף מצמדים ואבי, האביזר

  

  שסתומי אויר    407.5.8

. כולל אספקה והתקנת ברז ניקוז כדורי, י יחידות"שסתומי אויר ימדדו לתשלום עפ

  .לעיל 407.5.3צנרת ניקוז שסתומי האויר תימדד כמפורט בסעיף 

  

  מנומטר    407.5.9

  הברז המתאים עבור התקנת המופה ו, מנומטר ימדד לתשלום לפי יחידות

  . ישולם לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות   

  

  בדיקת עבודות הצנרת  407.5.10

  הוצאות ביצוע הבדיקות הרדיוגרפיות . עבור ביצוע בדיקות הלחץ לא ישולם בנפרד         

  .יכללו במסגרת דמי הבדיקות כמפורט במפרט הכללי) עלות גורמי החוץ בלבד(     
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  ל ופיקודעבודות חשמ - 408פרק 

  

  :כלליםתנאים . 1

  

שהדרישות המנחות הן לשמור על תחנת שאיבה חדשה לשפכים העבודות יבוצעו בתוך  . א

 יש לקבל אישור , כמו כן. 'וכווביוב  צנרת מים ,סככת לוח, משטחים חיצוניים, יםהכביש

  . מהמפקח לשימוש בציוד מכני ולפי שעות מתואמות מראש

  

במפרט הכליי  תוספות עבור עבודות שיש צורך לבצע בהתאם למתואר  הקבלן לא רשאי לדרוש   .ב

בתקנים ובתקנות אשר אינן רשומות , במפרטים הטכניים, במוקדמות, בתוכניות 08פרק 

  .בסעיפי רשימת הכמויות

  

בכל מקרה שתמצא טעות או , על הקבלן לבדוק את כל התוכניות ואת המידות הנתונות בהן   .ג

הכמויות עליו להודיע על כך מיד למהנדס אשר  כתבבשטח וב, מפרטיםב, סתירה בתוכניות

החלטתו של המהנדס בנידון תהייה סופית ולא תתקבל . יחליט לפי איזה מהן תבוצע העבודה

  .שום תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא ידע מהסטיות הנידונות

  

, תנאי המוקדמות והתוכניותהכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את  בכתבמחירי הסעיפים    .ד

חציבה בביטונים להעברת הצינורות , כיתורים, חיבורים, עיגונים, הרכבה, חומרים ועבודה

חומרי עזר הדרושים , בכל מקום שיידרש שימוש בציוד, תיקוני טיח וצבע מושלמים, בקירות

ח  כל סוגי המיסים ביטו, אספקה והובלה, לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפרט

שתידרשנה למילוי תנאי החוזה בהשלמת ' הרווח וכו, בלי הוצאות נראות מראש, ובטיחות

  .העבודות לשביעות רצונו המלאה של המפקח

  

  :כללי. 2

תחנת שאיבה לשפכים מסוף  עבור  בקרהו, המפרט להלן מתייחס לביצוע עבודות חשמל פיקוד. א

ס העובדות במהירות קבועה עבור רשות "כ 35יחידות שאיבה בהספק  2הכוללת , "נהר הירדן"

  .  שדות התעופה 

  

  :העבודות יבוצעו בהתאם למסמכים הבאים

  .ד לפי עדכונו האחרון"חוק החשמל תשי. 1

וכן דרישות והוראות המזמין כפי  ב"הכמויות מצ כתבהמפרט הטכני המיוחד ו, התוכניות . 2

 .שיועברו לקבלן במהלך הביצוע 
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  :לות במפרט זהרשימת העבודות הכלו.  ב

  .אביזרי פיקוד בקרה מאור ושקעי שרות, אינסטלציה חשמלית וכבלים להזנת מנועים .1

  .כולל בקר סטנדרטי לשימוש בתחנות שאיבה, פיקוד ובקרה, לוח חשמל לכח .2

  . אביזרי פיקוד ובקרה .3

  .לרבות הארקת יסודות למבנים השונים מערכת הארקות .4

להעברת התראות למוקד ולאנשי תחזוקה של " איתורית"מערכת שידור התראות ותקלות  .5

 . הרשות

 .מפסק ראשי בגבול התחנה מותקן בארון פוליאסטר משוריין כולל סליל הפסקה .6

צנרת , קרקעיות מתחנת טרנספורמציה קיימת וחדר תקשורת קיים כולל חפירות -תשתיות תת .7

  .ושוחות להזנת תחנת השאיבה ומתקן העברת חומרים מסוכנים 

  

או במפרט /או התוכניות  ו/הכמויות ו כתבמן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה ב אין זה  . ג

  .     ב"על הקבלן להשלים את כל המתקן על כל פרטיו גם אם לא פורט במסמכים המצ. הטכני

  

  מודגש בזאת כי עבודת הקבלן כוללת  השגת והכנת כל האישורים לתוואי החפירה מכל . ד  

  עבודה זו כלולה במחיר . נטיות כפי שיורה לו  על כך מנהל הפרויקטהרשויות הרלוו    

  .החפירה ולא ישולם עבורה בנפרד    

 

  הקבלן יתאם עם המפקח  והמזמין את לוחות הזמנים לביצוע העבודות ואת זמני .  ה

  .החיבור והניתוק    

  

  החשמל שבוצע  מהנדס בודק פרטי לכל מתקןעם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקה של . ו

  .שיתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית  ויתקן מיד כל ליקוי  במסגרת פרויקט זה   

  

  או נציג המזמין /או מפקח ו/י המתכנן ו"במקום הבדיקה ע ותבא ןאינבדיקת המהנדס הבודק  . ז

  . ואינן פותרות את הקבלן מביצוע כל התיקונים שידרשו על ידם     

  .י המתכנן והמזמין"י הבודקים וכן ע"ה רק לאחר שאושרה הן עהעבודה תחשב כגמור    

  

  כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם לרבות תשלום לבודק ל "התאומים והבדיקות הנ. ח

  .בנפרד     

  

  על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים בביצוע העבודה . ט

  הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל  הצעתו של. ואפשרויות הביצוע במקום    

  ופוטר את נותן העבודה מכל תביעה ' התנאים בנוגע למכשולים וקשיים בהתקנה וכו    

  .העלולה להתעורר בקשר לכך    
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 :אחריות. י

. י המפקח"חודשים מתאריך קבלת העבודה ע 24הקבלן יהיה אחראי למתקן שהקים למשך  .1

ן הקבלן כל ליקוי או פגם שהתגלה בציוד שהתקין מיד ועל במשך תקופת האחריות יתק

  .חשבונו

  .בכל מקרה של תקלה חוזרת או פגם חמור יחליף את האביזר בחדש .2

  .על כל אביזר או תיקון שבוצע שנתיים תקופת האחריות תחל מחדש למשך  .3

  

  :הוראות טכניות לביצוע המתקן. 3

 בתעלות כבלים  מונחים  N2XYת כבלי חשמל יתי באמצעוימתקן החשמל יהיה בעל אופי תעש  . א

 הסככה ללוחבתוך מבנה ולאביזרי פיקוד ובקרה ו או מושחלים בצנרת תת קרקעית למשאבות

הכבלים למשאבות יהיו   הזנההכבלי . כבלי נקודות יושחלו בצנרת מרירון גלויה. החשמל

  .האוריגינליים של המשאבות שיחוברו ישירות ללוח החשמל

  

או " גויס"תוצרת  IP65מלבניות עם מכסה מתוברג , ות מעבר והסתעפות תהיינה גלויותקופסא  . ב

בנוסף יש למרוח את אזור המגע בין מכסה הקופסה לקופסה בחומר אוטם דביק דוגמת  .ע"ש

R.T.V.  

  

לא יאושר בכל מקרה , פרופילים מתכתיים יהיו מגולוונים גילוון חם בלבד,סולמות,כל התעלות  .  ג

  . וההלחמות, הכפופים, הגלוון יבוצע לאחר ביצוע כל החרורים. קרגלוון 

  

  י הקבלן יהיו מותאמים לעבודה באזור קורוזרבי דוגמת "כל האביזרים והציוד המסופקים ע . ד

  .  לפחות IP66כל הציוד אלא אם צוין אחרת יהיה אטום ברמת אטימות . מכוני טפול בשפכים     

  

להתקנה חיצונית בהתאם לתכנון והאפיון של , אטומים, ו אורגינלייםכל אביזרי הפיקוד יהי.  ה

  . המתכנןהמזמין 

  

יהיה בנוי משני חלקים הכוללים מפסק גבול  : N.R.Vחוזר -מפסק מגביל על שסתום אל. 1.ה

י גלגל הפעלה עם "המפסק יופעל ע. A2 ,V230מגע , מותקן על זרוע נפרדת 65IPמתכתי 

  .חוזר-בולט של שסתום האלמגרעת שיותקן על הציר ה

  

מערכת מד מפלס אולטראסוני תכלול גשש בבור רטוב מטיפוס   :מד מפלס אולטראסוני. 2.ה

X10+יחידת תכנות+ כבל ביניהם + מגעים  5מגעים או  2' מתמר עם תצוגה ו/יחידת מגבר .

 HYDRO-RANGER לבור הניקוז או  MINI RANGERהיחידה תהיה תוצרת סימנס דגם 

  .ע  מאושר "או ש PULSARהשאיבה או תוצרת לבור 
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כולל מגע ' מ 12מצופי הפיקוד יהיו בעלי מבנה אגס עם כבל אורגינלי באורך   : מצופי פיקוד. 3.ה

דגם  FLYGTמצוף זה יהיה מיועד להתקנה בבור ביוב תוצרת .  230Vמחליף פנימי למתח 

ENH-10 ע "או ש.  

  

  :חבור אביזרים. ו

הכבלים יכנסו לאביזרים דרך כניסות . כאשר קטע הכבל הקרוב לאביזר גלויהאביזרים יחוברו 

כבל בעלות אטימות גבוהה עם הברגה וטבעת אטימה ודיסקיות לחיצה ובעלת גמישות גבוהה 

י צינור "קרקעית או מתעלת פח עד לאביזר ע-הכבל יוגן מיציאה בצנרת תת. דגם אנטיגרון

  .ע"שאו  G.Pשרשורי עם שדרה קשה דוגמאת 

  

  בקר ממוחשב לבקרת פעולת המכון  . 4

י בקר יעודי לתחנות שאיבה לשפכים תוצרת אמדר לפי דגם בתוכניות "המתקן יופעל ויבוקר ע  . א

  .י המזמין והמתכנן "ע מאושר ע"או ש

 5הבקר יקבל אינדקציה לגובה המים בבור ממד מפלס אולטראסוני הבנוי מרגש ומתמר עם   . ב

  .נקודות עבודה

  שאבה אחרת  בקר יפעיל את המשאבות לפי משטר עבודה בתורנות כאשר בכל הפעלה תיבחרה  . ג

  .כתורנית     

  מצופים . מצופי פיקוד קצה למקרה של תקלה באולטראסוני 2בנוסף למד אולטראסוני יותקנו . ד

  .אלו יהיו מצופי קצה אחד לחוסר מים ואחד לגלישה    

  

 :מתנע רך  . 5

היחידה . רכת טריסטורים הקוטעים את גל המתח בהתאם להצתה המתנע הרך יתבסס על מע

  .ללא מגען מקצר, מהערך הנקוב שלה 10%תהיה מסוגלת להניע ולהדמים מנוע הגדול ב 

  :היחידה תכלול

  כיוון זמן התנעה והדממה -

  מומנט/בקרה והגבלת זרם -

 בעברית LCDתצוגת  -

 רישום תקלות -

- RESET ידני 

חוסר ,זרם נמוך,חוסר מתח,תח יתרמ,זרם יתר,מספר התנעות: הגנות -

 .טמפרטורת מתנע גבוהה,פזה

 .מגען מקצר אינטגרלי -

 I-START  או יחידה משולבת מגען דגם RVS-DNהיחידה הדיגטלית תהיה דוגמת 

   .ע"או ש של סולקון
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  חפירות  . 6

 מ מרום הסופי של הקרקע או הכביש או המדרכה לצורך"ס 120החפירות עבור הצנרת  יהיו בעומק 

פרוש , בכל מקום במפרט ובכתב הכמויות בו  מוזכרות חפירה. זה אין להבדיל בין החפירה לחציבה

  .או חציבה בכל סוגי העפר והסלע/חפירה ו

אשר יאושר , מ חול ים נקי או כל חומר גרוס אחר ברמת חול ים"ס 10החפירה תרופד בשכבה של 

יש להדק את החול ולהניח . אחר הנחתםלפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת ל) פודרה(י המפקח "ע

מעל שכבת המילוי הראשונה יש להניח . שכבה רצופה של בלוקים מלאים בהתאם לפרט בתוכנית

ולסתום את החפירה בעפר ולהדק עד , כנדרש." נ.כבלי חשמל מ"סרט סימון פלסטי עם סימון 

האספלט הסופיים  פני. ולבצע תיקון אספלט במידה וידרש, מוד לפחות 97%להגשת צפיפות 

  .יתאימו לגובה פני הכביש

על . על הקבלן לקבל  אישור כל הרשויות כפי שידרש וכן  המפקח לתוואי לפני ביצוע החפירה

תת ' האחריות להימנע מפגיעה במע. קרקעית קיימת-הקבלן לוודא תוואים ומהלכים של צנרת תת

-בציוד אלקטרוני לזיהוי מערכות תתהקבלן ישתמש . קרקעיות קיימות חלה על הקבלן ועליו בלבד

  .קיימות שתגרם כתוצאה מעבודות הקבלן תתוקן מיד על ידו ועל חשבונו' כל תקלה במע. קרקעיות

  

  :צנרת תת קרקעית וכבלים. 7

  קשיח ותכלול חוט משיכה מניילון PVCקרקעית תהיה פלסטית חלקה מטיפוס  -הצנרת התת.  א

  .מ"מ 8      

  על הקבלן לקבלן אישור לחפירה. ירה על גבי שכבת החול הראשונה זה ליד זההצנרות יונחו בחפ. ב

  .אין לכסות חפירה לפני קבלת אישור המפקח לכך. ולאופן הנחת בצנרת לפני סגירת החפירה     

  .מ תהיה מטיפוס כפוף מרילן"מ 75או  50צנרת בקוטר  -.  ג

  .8מ תהיה דרג "מ P.V.C 110צנרת בקוטר מ  -    

  .8מ תהיה דרג "מ P.V.C 160צנרת בקוטר מ  -    

  .8מ תהיה דרג "מ P.V.C  200צנרת בקוטר מ  -    

  

  :שוחות מעבר/בריכות. 8

. טבעת עליונה ומכסה עגול, הבריכות תהיינה עגולות עשויות צינור בטון טרומי עם טבעת תחתונה

באזור נסיעת כלי רכב הבריכות להתקנה בכביש או . קוטר הבריכות ועומקן כמצוין בתוכנית

  .טון עם מכסה מתכתי 40תהיינה למשקל 

  . טון עם מכסה בטון טרומי 11הבריכות בשטחי מדרכות או גינון תהיינה למשקל 

כולל סתימת , כניסת צנרת לשוחות תהיה דרך פתח אותו יחצוב הקבלן בחלק התחתון של השוחה

   .י בטון"החציבה ע

  מ בה כתוב סוג "ס 5פליז עם אותיות בגודל  י הטבעת"הקבלן ישלט את הבריכות ע

  ).'תקשורת וכו, חשמל(הבריכה 
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  הארקות. 9

כולל פס השוואת  כל התחנהעבודת הקבלן כוללת ביצוע מערכת הארקה מושלמת ב  . 1

  :מ אשר יחובר למערכות הבאות"ס 50x4פוטנציאלים מתאים מנחושת בחתך 

  .)יניקה וסניקה(וביוב צנרת מים . א

  ).נוספות בהתאם לאישור המהנדס(טרודות הארקה אלק. ב

  .   חלקי מתכת וקונסטרוקציה. ג

  .יציאות מגולוונת ממערכת הארקת יסודות. ד

  .עבודת הקבלן כוללת ביצוע מערכת הארקות יסוד כמפורט בתקן וכמפורט   להלן. ה

  

  :מערכת תקשורת. 10

לשידור התראות  RF/HF רדיו תחנת השאיבה תכלול יחידת תקשורת סטנדרטית בטכנולוגית 

היחידה . בהתאם לסטנדרט הקיים בתחנת שאיבה של רשות שדות התעופה, למערכת איתורית

  :תכלול

  .RF/HF משדר רדיו /מקלט -

  .מטען כולל סוללות גיבוי/ספק -

  .מטר עם אנטנות 3תורן בגובה מינימלי של  -

  .כניסות מגע יבש מחליף 16כרטיס  -

  .RS485או  RS232שוריין כולל מתאם תקשורת מארז מפוליאסטר מ -

  .ל בתוך לוח החשמל באופן מושלם קומפלט"התקנה וחיווט כל הנ -

  

  גילוי אש. 11

  

  :כללי.   א

  תבוצע מערכת גילוי וכיבוי אש ועשן באמצעות גלאי עשן מטיפוס אופטי  אנלוגי בתקרה וכיבוי אש 

  דוגמת הקיים  SIMPLEXשיהיו תוצרת ים וצופרכולל לחצני התראה , בלוח חשמל  200FMבגז 

  כל המרכיבים בכל תחנה יחוברו לרכזת מרכזית ממוענת קיימת באתר עם פנל . בכל המתחם 

  ולדרישות המכון , 1220י "מערכות גילוי וכיבוי אש ועשן תתאימנה לדרישות ת. תחנהבמשנה 

  . התקנים

  

  : בדיקה ואישור. ב

גילוי אש ויתקן     מכון התקנים הישראלי לבדיקת מערכת עם השלמת העבודה יזמין הקבלן את 

הזמנת הבדיקה וביצוע כל התיקונים . י מכון התקנים"כל ליקוי שיידרש עד לקבלת המתקן ע

  .כלולים במחיר העבודה ולא ישולמו בנפרד
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  :מערכת כיבוי בגז. ג

  כתב הכמויות כוללות מחירי . בלוחות החשמל 200FMהקבלן יספק ויתקין מערכות כיבוי אש בגז 

  . תכנון צנרת ונחירים לפי דרישת היצרן, וחישוב נפח המיכל shopdrawingהגשת תוכניות 

  

  :בדיקות ניסיון והפעלה. ד

  הפקח ונציגי , עם השלמת המערכות יבצע הקבלן  בדיקה בהשתתפות המהנדס המתכנן  . 1

  .הבדיקה תכלול גם תדרוך מלא לאנשי האחזקה, היזם   

  אחריות הקבלן העברת המערכות בדיקה מלאה של מכון התקנים הישראלי ותיקון כל ב  . 2

  .מחיר הדביקה כלול במחיר המערכות ולא ישולם עבורם בנפרד. הליקויים שיתגלו   

  

  :אחריות הקבלן. ה

  הקבלן  יהיה אחראי לטיב העבודה לרכיבים ולפעולה התקינה של המערכות לשביעות רצון 

  .  חודשים מתאריך קבלתה הסופי של המערכת באתר 12ך המזמין למש   
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  רשות שדות התעופה

  
  צנרת גרביטציונית וצנרת סניקה ,מכון שאיבה

  מסוף נהר הירדן
  

  מסמכים הנדסיים  -'דנספח 
  

  
  
  

   לכתב הכמויותהוראות  -1'ד  .1
 
  כתב כמויות מצורף בחוברת נפרדת -2'ד  .2
 
  ףמצורח יועץ קרקע "דו -3- 'ד  .3

 
  מסמך רשות העתיקות -  4'ד  .4
 
  היתר בניה -3- 'ד  .5

 
          רשימת תוכניות -4- 'ד.      6
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  רשות שדות התעופה

  גרביטציונית וצנרת סניקה  תצנר, שאיבהמכון 

  מסוף נהר הירדן

  
  הוראות–כתב כמויות  – 1-'נספח ד

  
  )כתב הכמויות עצמו מצורף בחוברת נפרדת(

  מבוא
  

הקבלן לא ידרוש . הכמויות המפורטות בכתב הכמויות אינן קבועות ועלולות להשתנות .1
שינוי במחירי היחידות אם הכמויות תהיינה גדולות או קטנות מהכמויות הרשומות בכתב 

  .בהתאם לנאמר בחוזה, הכמויות
  

יברר ויוודא את כל דרישות המזמין וכן את התחייבויותיו , הקבלן יקרא את המפרטים .2
  .אופני המדידה והתשלום ופירוט מחירי היחידה, ההדדיות

  

האמור בכתב הכמויות הוא , במקרה של סטיות וניגודים בין המפרטים וכתב הכמויות .3
  .הקובע

  

  אופני מדידה ומחירים .4
  

חוזה זה הם /אשר יחולו על העבודות המשמשות נושא למכרז, אופני המדידה והמחירים
  .מ"ם במפרט הכללי או במטאופני המדידה והתשלום המתוארי

  

  התחשבות עם תנאי החוזה .5
כאילו התחשב בהצעת המחירים בכל התנאים , רואים את הקבלן המשתתף במכרז זה

המחירים שיידרשו להלן יחשבו ככוללים את כל . על כל מסמכיו, המפורטים במכרז זה
, המיוחדבמפרט ', כרך א –ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים במפרט הכללי 

  .בכתב הכמויות ובכל שאר המסמכים הכלולים בחוזה זה, בתוכניות
  

  מחירי היחידה .6
  

מחירי היחידה המתוארים להלן ייחשבו על ידי הקבלן ככוללים את הסעיפים כמפורט 
  :במפרטים ובנוסף

  
  מוצרים לסוגיהם , מים, )אלא אם צוין אחרת(אספקת כל החומרים   .א
  .או הקשורים בה והפחת שלהם, ודה זווחומרי עזר הנזכרים בעב   

  
  .כל העבודה הדרושה לביצועו המושלם של החוזה  .ב

  
  .'וכו, פיגומים, מכונות, מכשירים, השימוש בכלי עבודה  .ג   

  
  ,אחסנתם ושמירתם, העברתם ובדיקתם, ל למקום העבודה"הובלת כל הנ  .ד   
  .וכל הובלת עובדים לאתר העבודה     

  
  .'דמי הפיקוח וכו, ת למיניהםהמיסים והאגרו  .ה    
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  .בודות מדידה והסימון שיידרשו לצורך ביצוע העבודהע   .ו          

  
  

  בדיקות מעבדה ובדיקות צפיפות בשטח אשר יידרשו לבקרת טיב ביצוע                .ז         
  .עבודות העפר והבטון     

  
  ניקוז , דרכי גישה, השטחכל העבודות הזמניות ועבודות העזר להכנת     .ח        
  .'גשם וכו-מי     

  
  ובכלל זה ההוצאות, הישירות והעקיפות, ההוצאות הכלליות של הקבלן    .ט       
  אשר , מאיזה סוג שהוא, המוקדמות והמקוריות וכן כל ההוצאות האחרות     
  .תנאי החוזה מחייבים אותן     

  

  הוצאות כלליות לעבודה נוספת .7
  

הלן יחשב כמקיף את כל ההוצאות המוקדמות והכלליות של כל סיכום כתב הכמויות דל
ההוצאות המוקדמות והכלליות עבור עבודות נוספות , כן-וכמו, סוגי העבודה כמפורט בו

  .אשר המפקח רשאי להזמינן, כלשהן
  

  תוכניות בדיעבד .8
  

י "שיוכנו ע) תוכניות לאחר ביצוע(יספק הקבלן תוכניות בדיעבד , לאחר השלמת המבנה
  .במפרט הכללי ללא תשלום נוסף 300.1סעיף , 3דד מוסמך כאמור בחלק מו
  

  הערות כלליות .9
  
  .על מגיש ההצעה למלא בדיו את המחירים והסכומים ליד כל סעיף  .א
  
  יתפרש ככלול במחירים של סעיפים , כל סעיף שבו הקבלן לא יציע מחיר  .ב
  .אחרים   

  
  גיליון הסיכום, הכמויות מגיש ההצעה יחתום את שמו על כל דף של כתב  .ג
  .וטופס ההצעה   

  
  יש לברר , שלפי דעת מגיש ההצעה כוונתם אינה ברורה די צרכה, סעיפים  .ד
  .לאחר ההצעה וחתימת החוזה תחייב דעתו של המהנדס. לפני הגשת ההצעה   

  
  י המהנדס תתגלינה טעויות בכפל או בסיכום "אם תוך בדיקת ההצעות ע  .ה   
  ת מחירי היחידה כנכונים ויתקן את המכפלות והסיכומים יראה המזמין א     
  .בהתאם     

  
  יש לקבוע את מחירי היחידה בהתחשב עם כל התנאים שנזכרו במפרטים   .ו   
  הסעיפים בכתב הכמויות . ובכתב הכמויות ובמיוחד בשיטת העבודה     
  על הקבלן בעת הכנת הצעתו להתבסס על . מתוארים בצורה מקוצרת     
  .ניות והדרישות במפרטים ובכתב הכמויותהתוכ     

  
  בניית, בניית משרד זמני בהתאם למפרטים, עבור הכנת דרכי גישה זמניות  .ז   
  לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה ', מחסנים וכו     
  .השונים     

  



  

  למכרז 27/6/17שהועבר לירון בן מנשה יבה וקו סניקה נהר הירדן חומר מכון שא – 2017יולי   –2400-6 –. מ.ל.ת

83

  
  מגיש ההצעה ימלא את כל הפרטים בדפים המצורפים למכרז ויצרף את   .ח   
  אי מילוי ההוראות עלול לגרום. הנתונים שנתבקש להגיש עם ההצעהכל      
  .לפסילת ההצעה     

  
  

  כגון יצרן ציוד , שיועסק על ידיו, מגיש ההצעה ידאג לכך כי כל קבלן משנה  .ט   
  יראו את כל התוכניות יקראו את המפרטים ואת , וספקים אחרים     
  בזמן בדיקת . ההסעיפים המתאימים שבתנאים המיוחדים של העבוד     
  .המכרזים לא תהיה התחשבות בכל הסתייגויות טכניות ושינויים שיוצעו     
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  רשות שדות התעופה
  

  צנרת גרביטציונית וצנרת סניקה ,מכון שאיבה

  מסוף נהר הירדן

  
  

  2'נספח ד
  

  כתב כמויות
  

   – צנרת גרביטציונית וקו סניקה,מכון שאיבה
  מסוף נהר הירדן

  
  חוזה/מכרז' מס

  
  צורף בחוברת נפרדתמ
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  רשות שדות התעופה
  

  צנרת גרביטציונית וצנרת סניקה ,מכון שאיבה

  מסוף נהר הירדן

  

  

  3'דנספח 
  

  ח יועץ קרקע"דו
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  רשות שדות התעופה
  

  גרביטציונית וצנרת סניקה  תצנר, מכון שאיבה

  מסוף נהר הירדן

  

  

  4'דנספח 
  

  מסמך רשות העתיקות                                    
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  למכרז 27/6/17שהועבר לירון בן מנשה יבה וקו סניקה נהר הירדן חומר מכון שא – 2017יולי   –2400-6 –. מ.ל.ת

95
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  רשות שדות התעופה

  
  גרביטציונית וצנרת סניקה  תצנר, מכון שאיבה

  מסוף נהר הירדן

  

  

  5'דנספח 
  

  היתר בניה
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  רשות שדות התעופה

  
  גרביטציונית וצנרת סניקה  תצנר, שאיבהמכון 

  ןמסוף נהר הירד

  

  רשימת תוכניות - 6-'נספח ד
  

  כוללתחוברת 
  

  מ"קנ  רתיאו  תוכנית' מס
  

  1:20000  תרשים סביבה  2400-01-100
  1:2500  תגיליונומפתח  .תנוחה כללית  2400-01-00
  1:500  תנוחה  2400-01-01
  1:500  תנוחה  2400-01-02
  1:500  תנוחה  2400-01-03
  1:500  תנוחה  2400-01-04
  1:500  חהתנו  2400-01-05
  1:500  תנוחה  2400-01-06
  1:100/1000  חתך לאורך. קו גרביטציוני  2400-01-07
  1:100/1000  חתך לאורך. קו סניקה  2400-01-08
  1:100/1000  חתך לאורך. קו סניקה  2400-01-09
  1:100/1000  חתך לאורך. קו סניקה  2400-01-10
  1:100  תנוחה כללית. תחנת שאיבה  2400-01-11

  מ"ללא קנ  נקודת שסתום אוויר  1' מס פרט
  מ"ללא קנ  נקודות ניקוז  2' פרט מס
  מ"ללא קנ  פרט עטיפת בטון לצינור  3' פרט מס
  מ"ללא קנ  עמוד תומך לצינור  4' פרט מס
  מ"ללא קנ  שסתום מדף לצינור פלדה  5' פרט מס
  מ"ללא קנ  "פלסים"אביזר מעבר קיר   A5' פרט מס

  מ"ללא קנ  ית ושער כניסהפרטי גדר היקפ  6' פרט מס
  מ"ללא קנ  עמדת כיבוי אש   7' פרט מס
  מ"ללא קנ  אביזרים תא אוורורצינור פלדה   8' פרט מס
  מ"ללא קנ  פרט מתקן הרמה למשאבות  9' פרט מס
  מ"ללא קנ  )1/6- ב( שוחת בקרה לביוב מחלקים טרומיים  10' פרט מס
  מ"ללא קנ  )2-ב(נורות לתעלות להנחת קווי צי חתכים טיפוסיים  11' פרט מס
  מ"ללא קנ  פרטי איטום בקירות ורצפת התחנה  12' פרט מס
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  שרטוטים נפרדים

 

  1:25  תנוחות וחתכים. תחנת שאיבה  2400-01-20
  

  תוכניות קונסטרוקציה
 
  1:100  תוכנית חפירה. תחנת שאיבה  2400-01-1-ק

  
  1:50, 1:25, 1:10  םפרטי, ברזל ,חתכים, תוכניות. תחנת שאיבה  2400-01-2-ק
 

אזור אתר ארכיאולוגי על רקע תכנון תחנתת שאיבה וקו   2400-01-19
  סניקה

1:2500  

  
  

  תוכניות חשמל
  

  רשימת תכניות

  02גרסה   8.10' מס

  רשות שדות התעופה:               פרויקטשם 
  תחנת שאיבה נהר הירדן                                             

  899:        פרויקט' מס
  

' מס
  תוכנית

תאריך   שם תכנית
  עדכון

' מס
  עדכון

  סטטוס

  למכרז 0 12.11.2015  תוכנית הארקות יסודות ופרטי הארקה  899-1

  למכרז 0 12.11.2015  מבנה תחנת השאיבה 899-2

  למכרז 0 12.11.2015  לוח חשמל ראשי 899-3

  למכרז 0 12.11.2015  פרטי פיקוד 899-4

  למכרז 0 12.11.2015  תוכנית שטח כלילת 899-5

  למכרז 0 12.11.2015  מתקן חשמל –חדר חשמל  899-6

  למכרז 0 12.11.2015  תוכנית פרטים 899-7

  למכרז 0 12.11.2015  דרישות בנייה סככת לוח חשמל 899-8

  למכרז 0 12.11.2015  פרט פילר חלוקה 899-9

  למכרז  0  12.11.2015  לוח חלוקה וסכמת הארקות  899-10

  למכרז  0  12.11.2015  תכנית שטח תשתיות חוץ  899-11
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